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RESUMO  

 

Associar o tratamento de água residuária doméstica (ARD) ao o uso pela agricultura 

familiar pode ser uma alternativa viável para a sustentabilidade ambiental no meio 

agrícola. No entanto, ainda são necessários diversos estudos sobre a reutilização 

desta água. O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia Rural, 

Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) – Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Fazenda Experimental Lageado, no município de Botucatu, São Paulo, o 

qual consistiu em verificar diferentes porcentagens (0, 25, 50, 75 e 100%) de água 

residuária doméstica tratada, na lâmina total de irrigação e qual a relação desta com 

a produção, considerando a qualidade microbiológica dos produtos. Os objetivos 

deste trabalho foram avaliar a influência dos tratamentos estudados no entupimento 

da fita gotejadora, no solo e nas culturas da cebolinha ‘todo ano’, salsa ‘graúda 

portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’ tanto na produção agrícola, quanto na presença de 

E. coli. O delineamento estatístico adotado foi em DIC (delineamento inteiramente 

casualizado), cada tratamento consistiu de cinco linhas laterais de irrigação, com 

espaçamento de 0,8 m entre linhas e de 0,3 m entre gotejadores, onde havia um 

emissor por planta para as culturas de cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda 

portuguesa’, porém para a cultura da abobrinha ‘italiana’ o espaçamento foi de 1,2 m 

entre plantas. Os resultados obtidos na pesquisa foram: no solo observou-se 

algumas mudanças nas características químicas, notando tanto aumento como 

diminuição nos níveis de determinados nutrientes. O sistema de irrigação 

apresentou uma redução nos coeficientes de uniformidade, no entanto ainda ficaram 

próximos a 90%. Em relação às culturas estudadas, no geral houve um aumento 

linear nos valores observados em função da água residuária doméstica tratada por 

radiação solar - ARD-TRS nos parâmetros de altura média da planta, número médio 

de talos, diâmetro médio do maior talo, diâmetro médio da touceira e massa da 

matéria fresca e seca, para as culturas de cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda 

portuguesa’, enquanto que para a abobrinha ‘italiana’ foram determinados: número 

médio de frutos por plantas, tamanho médio do fruto, diâmetro médio do fruto, peso 

do maior fruto, e peso da matéria fresca e seca. Estes dados de produção foram 

submetidos à análise de variância através do Teste de LSD (least significant 

difference test – teste da diferença mínima significativa) de Fisher aos níveis de 1 ou 



 

 

5% de probabilidade, observando-se diferenças significativas entre os tratamentos. 

A contagem de E. coli tanto na água residuária doméstica tratada por radiação solar, 

encontram-se dentro do padrão estabelecido respectivamente pela World Health 

Organization - WHO (1989). Porém as análises dos vegetais demonstraram que em 

alguns tratamentos houve contaminação acima do recomendado pela legislação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA n. 12 da, de 02 de janeiro de 

2001, demonstrando a necessidade de verificar outras possíveis causas de 

contaminação ou reativação dos microrganismos. Logo conclui-se que, a aplicação 

de água residuária doméstica tratada por radiação solar é uma prática válida, pois 

em todas as porcentagens de ARD-TRS na lâmina apresentaram aumento na 

produção, sendo uma alternativa viável para os produtores, pois não representa 

risco sanitário para o irrigante.  

 

Palavras-chave: Radiação UV. Reuso da água. Sustentabilidade. Coliformes. 

Produtividade. 



 

 

ABSTRACT 

 

Linking domestic wastewater treatment (RDA) to the use of family farming can be a 

viable alternative to environmental sustainability in agriculture. However, several 

studies are still needed on the reuse of this water. The experiment was carried out 

the Department of Rural Engineering, São Paulo State University (UNESP), School 

of Agriculture, Experimental Farm Lageado, in the city of Botucatu, São Paulo, and 

consisted in verifying different percentages (0, 25, 50 , 75 and 100%) of treated 

domestic wastewater, in the total irrigation depth, and the relation between this and 

the production, considering the microbiological quality of the products. The objectives 

of this work were to evaluate the influence of the treatments studied on the drip tape 

clogging in the soil and on the 'all year' chives, 'Portuguese' parsley and 'Italian' 

zucchini, both in agricultural production and in the presence of E. coli. The statistical 

design adopted was CRD (completely randomized design), each treatment consisted 

of five lateral irrigation lines, spaced 0.8 m between rows and 0.3 m between 

drippers, with one emitter per plant for the crops of chives 'all year' and 'graúda 

portuguese’ parsley, but for the 'Italian' zucchini culture the spacing was 1.2 m 

between plants. The results obtained in the research were: in the soil some changes 

in the chemical characteristics were observed, noting both increase and decrease in 

the levels of certain nutrients. The irrigation system presented a reduction in the 

coefficients of uniformity, however they were still close to 90%. In relation to the 

studied crops, there was a linear increase in the values observed in relation to 

domestic wastewater treated by solar radiation - ARD-TRS in the parameters of 

mean plant height, mean stalk number, mean stalk diameter, mean diameter of the 

clump and mass of the fresh and dry matter, for chives 'all year' and 'graúda 

portuguese’ parsley, while for 'Italian' zucchini were determined: average number of 

fruits per plant, average fruit size, diameter average of the fruit, weight of the largest 

fruit, and weight of fresh and dry matter. These production data were subjected to 

analysis of variance using Fisher's least significant difference test (LSD) at 1 or 5% 

probability levels, with significant differences between treatments. The E. coli count in 

both household wastewater treated by solar radiation is within the standard 

established by the World Health Organization - WHO (1989). However, the analyzes 

of the vegetables showed that in some treatments there was contamination above 



 

 

that recommended by the legislation of the National Agency of Sanitary Surveillance 

- ANVISA n. 12 of January 2, 2001, demonstrating the need to verify other possible 

causes of contamination or reactivation of the microorganisms. It is concluded that 

the application of domestic wastewater treated by solar radiation is a valid practice, 

since in all the percentages of ARD-TRS in the lamina presented increased 

production, being a viable alternative for the producers, since it does not represent 

sanitary risk for the irrigator. 

 

Keywords: UV radiation. Water reuse. Sustainability. Coliforms. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Atualmente uma das maiores preocupações da humanidade são os recursos 

hídricos. A água é uma molécula química, pura e simples, porém essencial para que 

haja vida em nosso planeta. As preocupações são tanto com quantidade disponível 

como com a sua qualidade. Em relação à quantidade, sabe-se que a maior parte do 

planeta Terra é composta por água, entretanto, uma grande parcela dessa água não 

está disponível aos seres humanos, pois se encontra em geleiras, mares e no 

subsolo. 

Em relação à qualidade da água, o ser humano tem grande influência, pois 

está relacionada com o seu uso, sendo os principais: abastecimento urbano, 

industrial, comercial, agrícola, dentre outros. Porém, muitas destas atividades são 

realizadas de forma irracional, pois se utiliza mais recurso hídrico que o necessário, 

resultando num volume maior de efluente. As características do efluente variam de 

acordo com o uso da água, gerando um esgoto de característica própria à sua 

procedência, podendo ser esgoto doméstico, industrial, agrícola, comercial, entre 

outros. Geralmente os efluentes são dispostos em leitos de rios, lagos, mares, 

provocando um desequilíbrio no ecossistema. 

O esgoto doméstico é o efluente produzido em uma residência, que é a junção 

da água utilizada na residência, seja no banho, lavagem de louças, roupas, pisos, 

vaso sanitário, dentre outros. Tratar essas águas para posterior utilização é 

essencial para a sustentabilidade mundial. Após o tratamento, a água possui 

características peculiares, mas que podem ser utilizadas em várias atividades. Uma 

das atividades em que a água residuária doméstica (ARD) é bem-vinda é na 

agricultura, principalmente na prática da irrigação, pois irá suprir com água e 

nutrientes as culturas irrigadas. 

No entanto, tratar a água para posterior reutilização é uma atividade 

geralmente onerosa. Uma alternativa é o tratamento por radiação solar, pois é uma 

técnica de baixo custo e fácil de utilizar para a população em geral. Unir o 

tratamento de água com a agricultura familiar é uma forma inteligente para promover 

a sustentabilidade no meio agrícola.  

Realizar estudos de reutilização de água na prática da agricultura familiar é 

primordial, pois esta categoria de produtores é responsável por mais de 70% dos 
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alimentos consumidos em todo o Brasil. Utilizar água residuária doméstica tratada 

por radiação solar (ARD-TRS) na horticultura, tradicionalmente cultivada na 

agricultura familiar, é ainda mais válido, pois se tem uma resposta da aplicação da 

água rápida, gerando um lucro ao agricultor quase que imediato. 

Para realizar o melhor uso da ARD-TRS na agricultura, o ideal é utilizar um 

sistema de irrigação com elevada eficiência de aplicação. Dentre os sistemas de 

irrigação, a irrigação localizada apresenta os maiores valores de uniformidade. Este 

sistema diminui a possibilidade de contato da ARD-TRS com o irrigante e o produto 

vegetal. Ao se utilizar este sistema, tem-se uma diminuição do volume total de água 

utilizado para a produção de determinada cultura, pois será aplicada água no 

momento e quantidade certa, fazer isto é realizar o manejo da irrigação. Dentre os 

métodos para realizar o manejo da irrigação, estão os climatológicos, que 

apresentam resultados satisfatórios, sendo o mais utilizado na prática da agricultura 

irrigada. 

Em síntese, utilizar um sistema de irrigação localizada, dando preferência à 

irrigação por gotejamento, realizando o manejo da irrigação via clima e utilizando 

ARD-TRS, produzirá um aproveitamento da água, permitindo irrigar uma área maior 

do que com outros sistemas, aumentando a produtividade agrícola e incrementando 

a renda do produtor. 

Com base no disposto, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de 

estudar a disposição final da água residuária tratada por radiação solar de forma 

ambientalmente adequada no solo, verificando: 

i. Qualidade da água residuária doméstica tratada por radiação solar para 

irrigar; 

ii. Consequências da utilização de diferentes porcentagens da água residuária 

doméstica tratada por radiação solar na lâmina de irrigação de culturas e seu efeitos 

nos parâmetros químicos do solo, na preservação da fita gotejadora e nas culturas; 

iii. Determinar o grau de contaminação microbiológica dos produtos agrícolas 

irrigados utilizando irrigação por gotejamento com água residuária doméstica tratada 

por radiação solar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Recursos hídricos 

 

A água é um componente vital para todos os seres vivos, sendo este recurso 

utilizado em várias atividades, tais como: produção de energia, navegação, 

produção de alimentos, lazer, desenvolvimento industrial, agrícola e econômico. 

Devido ser um recurso finito,  se diz que será a possível causa de disputas deste 

século, provocando até conflitos entre países (TUNDISI, 2003; WOLKMER e 

PIMMEL, 2013). Daí a necessidade de preservação deste recurso, por mais que 

vivenciando a crise hídrica, as pessoas estão tendo uma ideia errônea, já que 

pensam que este recurso é abundante e sua renovação natural é suficiente no 

tempo e espaço. 

A qualidade da água sofre grande influência do ser humano, pois está 

relacionado com o seu uso. A organização SOS Mata Atlântica (2017) definiu o uso 

da água da seguinte maneira:  

A utilização da água pelo homem depende da sua 
disponibilidade, da realidade socioeconômica e cultural, das 
formas de captação, tratamento e distribuição. Os principais 
usos da água são: abastecimento público, industrial, comercial, 
agrícola e pecuário, recreacional, geração de energia elétrica, 
saneamento, onde citam-se as principais atividades como: 
preparo de alimentos, higiene pessoal, matadouros, irrigação, 
turismo e diluição e tratamento de efluentes.  

 
A maneira como se tem utilizado e gerenciado os recursos hídricos está 

comprometendo a qualidade da água. Segundo a FAO (2011), cerca de 70% da 

água utilizada no mundo é empregada na agricultura, podendo nos países 

subdesenvolvidos esse índice chegar a 90%, sendo assim, existe a necessidade de 

incorporar tecnologias para reduzir os desperdícios e incluir o reuso de água nesta 

atividade (TUNDISI, 2008). 

 

2.2 Água residuária 

 

Dentre as mais diversas formas de definição de água residuária, pode-se citar 

a adotada pela Resolução n. 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), na qual esta instituição adotou os seguintes critérios: 1) Água residuária: 



26 

 

esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, industriais, 

agroindustriais e agropecuária, tratados ou não; 2) Reuso de água: utilização da 

água residuária; 3) Água de reuso: água residuária, que se encontra dentro dos 

padrões exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas; 4) Reuso direto 

de água: uso planejado de água de reuso, conduzida ao local de utilização sem 

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos. 

A água residuária pode ser usada para uma série de atividades, dentre elas 

pode-se citar a irrigação, porém antes de ser aplicada em culturas agrícolas, requer 

tratamento de modo que atenda aos requisitos de qualidade para o uso (BOUWER, 

2000). Oliveira (2012) afirma que a reutilização intencional de água residuária na 

agricultura é uma solução para o fornecimento de água na produção de alimentos. 

Assim, a utilização da água residuária para a produção agrícola caracteriza-se como 

reuso inteligente, pois está é composta por água e nutrientes, trazendo assim 

algumas vantagens, entre elas a recuperação de um recurso da maior importância 

na agricultura (a água), e a melhoria do solo, pois muitos dos constituintes da água 

residuária são produtos que podem aumentar a fertilidade dos solos por conter 

nutrientes essenciais à vida das plantas (MIRANDA, 1995 apud SANDRI, MATSURA 

e TESTEZLAF, 2007). Piedade (2004) afirma que, o reuso de água adequadamente 

planejado e administrado, promove melhorias ambientais e de condições de saúde 

pública, evitando a descarga de esgotos diretamente em corpos de água. 

As águas residuárias tratadas e destinadas ao reuso agrícola devem 
ser avaliadas sob os aspectos de sodicidade, salinidade, excesso de 
nutrientes e, sobretudo, sob os aspectos sanitários: bactérias, cistos de 
protozoários, ovos de helmintos e vírus que criam graves problemas de 
saúde pública (METCALF & EDDY, 2003 apud SOUSA et al., 2005).  

 
O efluente de esgoto caracteriza-se por ser um fluido com aproximadamente 

99,9% de líquido, o restante, 0,1%, consiste na presença de matéria orgânica, macro 

e micronutrientes, metais pesados essenciais e não essenciais às plantas, traços 

orgânicos e patógenos (VON SPERLING, 1996).  

 

2.3 Tratamento da água residuária 

 

O tratamento da água residuária é necessário para minimizar a descarga de 

sólidos em suspensão, organismos patogênicos, matéria orgânica e nutrientes nos 

corpos receptores, seu objetivo principal, em sua definição clássica, é a remoção 
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destes sólidos em suspensão, organismos patogênicos, matéria orgânica e 

nutrientes (se desejável). Podendo ser realizado por lagoas de estabilização ou 

decantação, disposição no solo, radiação, filtração, ozonização, cloração, manta de 

lodo, biodigestores, fossa séptica, entre outros, cada um com suas vantagens e 

desvantagens. De acordo com o Informe Infra-Estrutura (1997), para saber o melhor 

tratamento de esgoto a ser utilizado, deve-se ter conhecimento das condições 

mínimas estabelecidas para a qualidade da água, considerando sua eficiência na 

remoção de coliformes, disponibilidade de área para sua instalação e custos 

operacionais, especialmente energia elétrica. Queluz (2013) afirma que geralmente 

os métodos de desinfecção são onerosos e que precisam de operários 

especializados, tornando-se uma atividade árdua para pequenas propriedades ou 

em comunidades de baixa renda.  

Donaire, Guimarães e Jardim (2001) explanam que, o reuso da água é a 

utilização desta por várias vezes, podendo ocorrer na natureza ou de forma 

planejada, respectivamente pelo ciclo hidrológico e ação humana. Gerba e Rose 

(2003) salientam que, a reutilização de águas residuais é uma parte essencial do 

manejo da água em muitas regiões do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. 

O reuso planejado pode ser para fins potáveis e não potáveis, dependendo das 

características da água, pode utilizá-la para geração de energia, fins industriais, 

irrigação, dentre outras práticas. Tsutiya (2001) relata que a disposição de esgoto no 

solo é prática bastante antiga, sendo esta a forma mais bem sucedida em relação ao 

tratamento e disposição de esgoto derivado das atividades humanas. Embora a 

disposição fosse o objetivo inicial, a irrigação como meio de reciclagem de água veio 

também com a reciclagem de nutrientes presentes na água, porém os diferentes 

potenciais de uso são dependentes das características, condições e fatores locais, 

por exemplo fatores econômicos, sociais e culturais. 

Conforme relatado por Burch e Thomas (1998), a necessidade do tratamento 

da água no mundo em desenvolvimento é indiscutível. Dentre as tecnologias 

disponíveis para o tratamento da água, encontra-se a por radiação solar. Esta 

prática se enquadra em uma atividade sustentável, pois é social, ecológica e 

economicamente viável, já que permite a inclusão das populações mais pobres nas 

atividades de manutenção da qualidade dos recursos hídricos, além de uma 

potencial renda. De acordo com Queluz (2013), este é um sistema de desinfecção 
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eficaz, com o custo de instalação baixo, infraestrutura acessível e que não precisa 

de energia elétrica, tornando-se acessível a todos. Essa água tratada pode então ser 

utilizada para a irrigação de culturas agrícolas consumidas in natura por pessoas, 

sempre que cumpridas as normas legais (BOUWER, 2000).  

Conhecer as características físicas, químicas e biológicas da água a ser 

utilizada na prática da irrigação é de extrema importância, pois esta irá influenciar no 

sistema de irrigação, no solo e consequentemente nas plantas. Porém, quando se 

utiliza água residuária doméstica tratada deve-se tomar cuidados redobrados, pois 

esta água contém grande quantidade de material orgânico, inorgânico e 

microbiológico, desta forma a qualidade da água deve ser rigorosamente avaliada. 

Payment (1998) afirmou que coliformes totais e termotolerantes são as 

melhores ferramentas para estabelecer níveis de contaminação, visto que o E. coli é 

o indicador ideal quando se quer avaliar a contaminação fecal. Silva et al. (2002) 

relatam as doses infectantes para cada microrganismo patogênico, mostrando que a 

dose infectante de E. coli varia de 106 a 108 (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Formas de resistência ambiental na transmissão de doenças. 
Microrganismos 

patogênicos 

Forma ou estágio de 

resistência ambiental 
Dose infectante1a 

Escherichia coli Resistência à dessecação 106-108 (UFC)2a 

Clostridium perfringens Formação de esporos 108-109 organismos3a 

Enterococos Formato de “coccus” 109-1010 (UFC)4a 

Staphylococcus aureus 
Formação de aerossóis 

secundários 

< 10-6 g (de 

enterotoxina)3a 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Formação de aerossóis 

secundários 
1 a 2 bacilos (TI) 

Hepatite B 
Resistência em qualquer 

superfície seca 

0,00004 ml (sangue total 

(TSC) 

Onde: UFC = Unidade formadora de colônia; TI = Tuberculose-infecção; TSC = 
Transmissão por sangue contaminado. 1aQuantidade do agente etiológico 
necessária para iniciar uma infecção. 2aCepas patogênicas e dados relacionados à 
veiculação do agente em alimentos. 3aQuantidade de organismos necessária para 
toxinfecção alimentar. 4aDose relacionada à presença do agente no solo podendo 
resultar em provável doença 
Fonte: Silva et al. (2002). 
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Borges e Guimarães (2001) avaliando inativação de E. coli utilizando-se reator 

solar em fotocatálise heterogênea com dióxido de titânio em leito fixo, concluiram 

que, a eficiência do reator ficou restrita, sucedendo testes com valores mínimos em 

torno de 103 NMP 100 mL-1 sem sucesso, sendo encontrado valores superiores ao 

permitido pela legislação para irrigar culturas que serão consumidas in natura. 

Enquanto que Alves (2015) avaliando a  eficiência de um sistema de desinfecção 

solar de águas residuárias domésticas com adição de diferentes doses de peróxido 

de hidrogênio, obteve valores respectivos para mínimo, máximo e média de 52; 1030 

e 331 NMP 100 mL-1, observa-se que o valor máximo relatado pela autora está 

dentro do recomendado pela World Health Organization (WHO, 1989) para irrigar 

culturas que serão consumidas cruas, pois de acordo com a WHO (1989), a água 

utilizada para irrigação deve conter menos que 1.000 número mais provável (NMP) 

mL-1 de coliformes termotolerantes para as culturas que serão irrigadas e 

consumidas cruas. 

Para o Informe Infra-Estrutra (1997) aplicar o esgoto no solo é uma excelente 

opção para a disposição final do resíduo, pois se trata de uma atividade com um 

sistema simplificado que requer áreas extensas nas quais os esgotos são aplicados 

por um sistema de irrigação, sofrendo evaporação ou sendo absorvidos pela 

vegetação. Tendo a vantagem de uma alta eficiência na remoção de patogênicos, 

com a grande vantagem do custo de implantação ser bastante reduzido. Porém com 

a desvantagem de poder gerar maus odores, insetos e vermes, além de apresentar 

risco de contaminação da vegetação, no caso da agricultura, dos trabalhadores 

envolvidos, do solo e do lençol freático, se não manejado adequadamente. 

De acordo com Lucas et al. (2011), tratar o efluente é apenas uma forma de 

atenuar o problema que o ser humano mesmo causou: 

Tratar os esgotos nada mais é que dar uma amenizada 
no impacto que causamos ao ambiente, só estes meios 
poderão nos dar um ambiente mais saudável e mais 
prolongado. 

 
Para a reutilização da água esta deve-se estar dentro de padrões 

estabelecidos na legislação vigente para cada uso. 
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2.4 Legislação para utilização de água residuária 

 

Para conhecer a qualidade microbiológica da água e dos alimentos utilizam-se 

indicadores de microrganismos como parâmetro de contaminação fecal, cujos 

padrões de qualidade se estabelecem por valores máximos para cada parâmetro 

avaliado. 

Dentro destes indicadores se destaca o grupo de coliformes, que tem como 

principal representante a E. coli (SILVA et al., 2016). A Portaria do Ministério da 

Saúde n. 518, de 25 de marco de 2004, define os seguintes conceitos: 

- COLIFORMES TOTAIS (bactérias do grupo coliforme) - bacilos gram-negativos, 

aeróbios  ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes 

tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 

0,5ºC em 24-48 horas. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos 

gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros 

gêneros e espécies pertençam ao grupo.  

- COLIFORMES TERMOTOLERANTES - subgrupo das bactérias do grupo coliforme 

que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas; tendo como principal 

representante a Escherichia coli (considerada o mais específico indicador de 

contaminação fecal recente), de origem exclusivamente fecal em animais de sangue 

quente. 

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n. 54, 

estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentam e estimulam 

a prática de reuso direto não potável de água, e dá outras providências. Já a 

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2006) n. 357, 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e outras providências. Além de classificar as águas em: doces, salobras e 

salinas, avaliando suas condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus 

usos preponderantes; com que os corpos de água possam ser enquadrados 

considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 

proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

melhoria da qualidade de vida.  
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A Resolução COEMA n. 02/17 dispõe sobre padrões e condições para 

lançamento de efluentes líquidos, onde no artigo 39 encontram-se diretrizes para o 

reuso externo de efluentes sanitários para fins agrícolas, sendo uma resolução 

pioneira no Brasil. Enquanto que a Resolução ANVISA n. 12 de 2001 estabelece os 

padrões microbiológicos sanitários para alimentos, cujo utiliza dos valores de 

tolerância para Salmonella sp. e de Coliformes. 

 

2.5 Irrigação 

 

Irrigação é uma técnica na qual se aplica água ao solo visando aumentar a 

qualidade e quantidade da produção agrícola de uma área, suprindo as 

necessidades hídricas das plantas à medida que elas necessitem. 

Existem basicamente quatro métodos de irrigação: (1) irrigação localizada; (2) 

irrigação por aspersão; (3) irrigação por superfície e (4) irrigação por subsuperfície 

(FRIZZONE, REZENDE e FREITAS, 2011). 

A irrigação localizada aplica água na zona radicular das plantas, com pequenas 

vazões e em pequenos intervalos de tempo, com a finalidade de manter o solo 

sempre úmido apresentando maior custo de implantação.  

O sistema de irrigação localizada apresenta várias vantagens, tais como: 

economia de mão-de-obra; maior eficiência do uso da água (90 a 95%); baixo 

consumo de energia elétrica, entre outros. Como desvantagens apresentam-se o 

elevado custo de investimento, desenvolvimento radicular limitado e tendência a 

entupimentos dos emissores. Para diminuir os problemas de entupimentos 

necessita-se de um sistema de filtragem eficiente. Os filtros têm por objetivo retirar 

sólidos suspensos presentes na água de irrigação, para evitar a obstrução dos 

emissores. Os filtros utilizados na irrigação podem ser de areia, tela ou discos. 

Normalmente os filtros de discos são mais eficientes que os filtros de tela e são mais 

fáceis de limpar. A qualidade da filtragem vai depender da espessura das ranhuras 

nos discos e das dimensões do labirinto do emissor (BERNARDO, SOARES e 

MANTOVANI, 2006). 

Durante a irrigação, quando se utiliza de água contaminada, pode ocorrer a 

contaminação por patógenos na lavoura. A contaminação da hortaliça transforma os 
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vegetais em veículos de transmissão de patógenos, podendo ocorrer desde o plantio 

até o processamento e também na comercialização e consumo (ABREU et al. 2010).  

Endler et al. (2013) afirmam que a água de irrigação é o maior influenciador na 

quantidade de doenças em uma lavoura, em especial na horticultura, pois os 

agricultores não tem conhecimento das características físico-químicas da água, não 

tendo consciência da interferência desta água no solo e no desenvolvimento das 

plantas.  

Qualquer planejamento ou qualquer operação de um projeto de irrigação que 

vise à máxima produção e a boa qualidade do produto requer conhecimento das 

relações solo-água-planta-atmosfera e manejo de irrigação (BERNARDO, SOARES 

e MANTOVANI, 2006).  

 

2.5.1 Evapotranspiração 

 

A evapotranspiração (ET) é o conjunto de dois processos: evaporação e 

transpiração. Inclui a evaporação de água do solo e de superfícies líquidas e a 

transpiração das plantas através das folhas. Sendo afetada por parâmetros 

meteorológicos, de solo e cultura; onde pode-se citar a radiação solar, temperatura 

do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, umidade do solo, cobertura de 

solo, tipo de cultura, variedade e estágio de desenvolvimento, como os componentes 

representativos (ALLEN et al., 1998). 

As terminologias para evapotranspiração podem ser: evapotranspiração 

potencial (ETP); evapotranspiração de referência (ETo); evapotranspiração real 

(ETr); evapotranspiração de oásis (ETO) e evapotranspiração da cultura (ETc). De 

acordo com Almeida (1997), em 1948, Thornthwaite foi o primeiro a relatar sobre o 

termo evapotranspiração potencial (ETP), definindo-o como sendo a perda de água 

de uma extensa superfície vegetada, de porte rasteiro, em fase de desenvolvimento 

ativo e sem limitações hídricas; após 29 anos, Doorenbos e Pruitt introduziram o 

termo evapotranspiração de referência (ETo), em substituição à ETP, definindo-o 

como a perda de água de uma extensa superfície coberta com grama, com porte de 

8 a 15 cm, em crescimento ativo e sem restrição hídrica. Mantovani et al. (2009) 

relatam que as mais utilizadas são: evapotranspiração de referência e 

evapotranspiração da cultura, ambas geralmente medidas em mm dia-1. 
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Os métodos de estimativa da evapotranspiração são divididos em dois grandes 

grupos, diretos e indiretos. No primeiro a evapotranspiração potencial pode ser 

determinada a partir de medidas diretas, como os lisímetros, o balanço hídrico e o 

controle de umidade no solo; e o segundo, é determinada por meio de dados 

climáticos, utilizando fórmulas empíricas (BURMAN et al., 1983 apud BARROS et al. 

2009). A escolha de um método vai depender da disponibilidade de dados 

climáticos, escala de tempo, condições climáticas do local e do grau de precisão 

requerido.  

De acordo com Pereira, Angelocci e Sentelhas (2007), os métodos que vem 

sendo mais empregados no Brasil, para a determinação da evapotranspiração 

potencial são, os métodos de Thornthwaite, Thornthwaite-Camargo, Camargo-

Hargreave-Samani, Tanque Classe A, Priestley-Taylor e Penman-Monteith. Este 

último método é padrão internacional, de acordo com o Boletim 56 - Irrigation and 

Drainage da FAO.  

 

2.5.2 Uniformidade do sistema de irrigação 

 

Outro parâmetro indispensável de se conhecer é a uniformidade do sistema de 

irrigação, pois este estará influenciando na quantidade da água aplicada. 

Com a avaliação da uniformidade do sistema de irrigação, tem-se 

conhecimento da vazão dos emissores; quanto maior a uniformidade, melhor a 

performance do sistema de irrigação. Os parâmetros de uniformidade: Coeficiente 

de Uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 

(CUD) e Coeficiente de Uniformidade Estatística (CUE), são essenciais para o 

manejo da irrigação, pois estes dados são uma das entradas nos cálculos da lâmina 

de irrigação a ser aplicada.   

Com os valores obtidos através das equações de CUC, CUD e CUE, pode-se 

realizar a classificação do coeficiente de uniformidade. Aqui se utilizou da 

classificação proposta por Mantovani (2002), Merriam e Keller (1978) e Mantovani 

(2001) (Tabelas 2, 3 e 4), respectivamente para os coeficientes.  
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Tabela 2. Critério para classificação do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen 
(CUC). 

CUC 

Parâmetros avaliados Classificação 

90% a 100% Excelente 

80% a 90% Bom 

70% a 80% Regular 

60% a 70% Ruim 

Menor que 60% Inaceitável 

Fonte: Mantovani (2002). 

  

Tabela 3. Critério para classificação do Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 
(CUD). 

CUD 

Parâmetros avaliados Classificação 

90% a 100% Excelente 

80% a 90% Bom 

70% a 80% Regular 

Menor que 70% Ruim 

Fonte: Merrian e Keller (1978). 

 

Tabela 4. Critério para classificação do Coeficiente de Uniformidade Estatística 
(CUE). 

CUE 

Parâmetros avaliados Classificação 

100% a 84% Excelente 

84% a 68% Bom 

68% a 52% Regular 

52% a 36% Ruim 

Menor que 36% Inaceitável 

Fonte: Mantovani (2001). 

 

 

 

 



35 

 

2.5.3 Qualidade da água para irrigação 

 

É recomendado realizar análise de qualidade da água antes desta ser utilizada 

na irrigação e assim poder verificar suas possíveis interações com o solo, culturas e 

sistema de irrigação. Uma das metodologias de classificação é a proposta por 

Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) (Tabela 5), onde classificam o pH, manganês e 

ferro. 

 

Tabela 5. Restrição de uso da água em sistema de irrigação localizada em função 
de sua qualidade. 

Parâmetro 
Unidade Restrições de uso 

 Nenhuma Moderada Severa 

pH  < 7,0 7,0 – 8,0 > 8,0 

Manganês mg L-1 < 0,1 0,1 – 1,5 > 1,5 

Ferro mg L-1 < 0,1 0,1 – 1,5 > 1,5 

Fonte: Bucks, Nakayama e Gilbert (1979). 
 

Na Figura 1 esta o diagrama de Richards (1954) utilizado para classificar a 

água de acordo com níveis de condutividade elétrica e razão de adsorção de 

Sódio (RAS) (Eq.1). 
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Figura 1. Diagrama para classificação de águas. 

 
Fonte: Richards (1954). 

 

2

MgCa

Na
RAS

+
=                                                      Eq.1 

onde, RAS – razão de adsorção de sódio; Na – sódio (mmolc L
-1); Ca – cálcio (mmolc 

L-1); Mg – magnésio (mmolc L
-1). 

 

Uma outra metodologia para classificar a qualidade da água para irrigação 

utilizando os parâmetros de condutividade elétrica e RAS é a proposta por Ayers e 

Westcot (1985) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Influência da qualidade da água em criar problemas de entupimento nos 
sistemas de irrigação localizada. 

��� ���  
Classes de Restrições de Uso de Água para Irrigação 

Nenhuma Moderada Severa 

 mS cm-1 

0 a 3 > 0,7 0,7 a 0,2 < 0,2 

3 a 6 > 1,2 1,2 a 0,3 < 3,0 

Fonte: Ayers e Westcot (1985). 
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Pode-se também interpretar a qualidade da água de acordo com os valores de 

boro e pH (Ayers e Westcot, 1976) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Interpretação da qualidade da água para irrigação. 

Parâmetro Unidade 
Restrições de uso 

Nenhuma Moderada Severa 

Boro Meq/l < 0,7 0,7 – 2,0 > 2,0 

CE mS cm-1 <0,7 0,7 a 3,0 >3,0 

pH Faixa normal 6,5 a 8,4 

Fonte: Ayers e Westcot (1976). 
 

2.6 Solo 

 

Soares, Silva e Zambalde (2004) afirmam que, a maioria dos solos brasileiros 

apresentam pH inferior a cinco, sendo considerado nesta condição como um solo 

com acidez elevada. Ronquim (2010) relata que, a maioria das culturas apresentam 

boa produtividade na faixa do pH ideal dos solos, entre 6,0 e 6,5. Em relação à 

saturação por bases, Queiroz et al. (2004) informam que uma redução do pH causa 

uma redução na saturação por bases. Queiroz et al. (2004); Erthal et al. (2010) e 

Bolzani, Oliveira e Lautenschlager (2012) afirmam que adição de efluente contribuiu 

para o aumento da Capacidade de troca de cátions (CTC) do solo.  

Para avaliar a quantidade de matéria orgânica (M.O.) uma das classificações é 

a proposta por Raij et al. (1997) (Tabela 8), onde correlaciona a M.O. e a textura do 

solo, porém alertam que sempre que possível deve-se realizar uma análise 

granulométrica do solo para saber as quantidades reais dos minerais. Este mesmo 

órgão também disponibiliza a tabela de limites de interpretação dos teores de 

micronutrientes em solos (Tabela 9). 
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Tabela 8. Correlação entre matéria orgânica (M.O.) e textura do solo. 
M.O. no solo Textura do solo 

g dm-3  

15 Arenoso 

16 e 30 Médio 

31 a 60 Argiloso 

Fonte: Raij et al. (1997). 

 

Tabela 9. Limites de interpretação dos teores de micronutrientes em solos. 

Teor 
B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 

Baixo 0 – 0,20 0 – 0,2 0 – 4 0 – 1,2 0 – 0,5 

Médio 0,21 – 0,60 0,3 – 0,8 5 – 12 1,3 – 5,0 0,6 – 1,2 

Alto > 0,60 > 0,8 > 12 > 5,0 > 1,2 

Fonte: Raij et al. (1997). 

 

Segundo Raij et al. (2001) hortaliças permitem teores de fósforo, mais elevados 

que culturas florestais, perenes e anuais, sendo que teor acima de 120 g dm-3 é 

considerado muito elevado, em relação ao potássio estes autores indicam que, teor 

acima de 6 mmolc dm-3 no solo é considerado muito alto. 

 

2.7 Condições agronômicas para o desenvolvimento das culturas estudadas 

 

2.7.1 Cebolinha ‘todo ano’ 

 

De acordo com Santos (2009) a cultura da cebolinha se adaptada à várias 

condições do solo, porém o pH entre 6,0 e 6,5 é recomendado.  Deve-se aplicar 

calcário para elevar a saturação por bases a 80% (TRANI; TAVARES; 

SIQUEIRA,1997). Em relação à textura do solo, Silva et al. (2014) afirmam que a 

cultura da cebolinha adapta-se a vários tipos de solos, porém Filgueira (2000) relata 

que a cultura prefere os solos sílico-argilosos. Heredia Zárate et al. (2003), indicam 

valores entre 20 a 40 cm para a colheita, entanto, Gama, Souza e Quevedo (2016), 
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recomendam que para a colheita as plantas de cebolinha ‘todo ano’ devem ter de 30 

a 50 cm, 

 

2.7.2 Salsa ‘graúda portuguesa’ 

 

O pH ideal do solo para a cultura de salsa deve estar entre 5,8 e 6,8. A cultura 

se adapta a vários tipos de solo (HEREDIA ZÁRATE et al., 2003). De acordo com 

TRANI et al. (1997) a saturação por bases para esta cultura deve ser de 80%. A 

cultura se desenvolve melhor em solos de textura areno-argilosos (HEREDIA 

ZÁRATE  et al., 2003). A primeira colheita deve acontecer quando a planta tiver 10 a 

15 cm de altura (HEREDIA ZÁRATE et al., 2003). 

 

2.7.3 Abobrinha ‘italiana’ 

 

A cultura da abobrinha se adapta melhor a solos com baixa acidez, pH entre 

5,5 a 6,5, de preferência locais que já tenham sido cultivados com outras hortaliças, 

além de preferir  solos ricos em matéria orgânica (SILVEIRA e CARVALHO, 2018). 

Trani et al. (1997) recomendam que deve-se aplicar calcário para elevar a saturação 

por bases a 80%, além de manter o teor de magnésio no mínimo em 9 mmolc dm-3. 

Silveira e Carvalho (2018) sugerem que a colheita deve ocorrer quando os 

frutos atingirem cerca de 20 a 22 cm de comprimento, enquanto que Pôrto et al. 

(2012) tem como critério que a colheita deve ser realizada quando os frutos 

estavirem com 15 a 20 cm de comprimento e apresentarem entre 40 a 50 mm de 

diâmetro. 

 

2.8 Agricultura familiar 

 

No ano de 2014 foi celebrado o Ano Internacional da Agricultura Familiar, data 

que comemora 20 anos em que se presenciou a emergência de uma nova categoria 

sociopolítica no meio rural. Nesta época os sindicalistas nem imaginavam que esta 

categoria seria reconhecida e legitimada pelo estado e pela sociedade, tendo um 

quadro normativo especifico para deliberar a Lei n. 11.326/2006 (NIEDERLE, 

FIALHO E CONTERATO, 2015). 
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A Lei n. 11.326/2006 estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. De acordo 

com esta lei o agricultor familiar precisa atender alguns requisitos, dentre eles que a 

mão-de-obra predominante nas atividades seja da própria família e que a renda 

dominante seja desta atividade. 

Baiardi e Alencar (2015) relatam que a tradição da economia rural no Brasil até 

os anos 70 do século XX, era a análise da possibilidade do desenvolvimento 

agrícola sem levar em conta as classes sociais e a estrutura agraria presentes na 

agricultura brasileira. Estes mesmos autores relatam a importância da agricultura 

familiar assim como enumeram qualidades, onde cita a capacidade de adaptação a 

inúmeros desafios ocorridos, tanto no plano econômico, como os impactos das 

várias revoluções agrícolas. 

Uma das principais atividades da agricultura familiar é a produção de 

hortaliças. Pereira (2006) relata que com pouco esforço, um produtor juntamente 

com sua família, podem em um pequeno espaço produzir hortaliças para sua 

alimentação, sendo que muitas vezes produzem mais do que a família pode 

consumir, podendo conseguir uma renda com os produtos na feira. Enquanto que 

Hoffmann (2014) expõe que, a importância da agricultura familiar é imprescindível 

para a população brasileira, pois é responsável por mais de 70% dos alimentos 

consumidos no País. Ao mesmo tempo em que Baiardi e Alencar (2015) dizem que 

considerando a agricultura familiar com mão-de-obra “exclusivamente familiar e 

familiar com contrato”, representa 82,2% do número de estabelecimentos, 57,9% da 

área destes estabelecimentos e 46,65% do valor gerado nos mesmos. 

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006, quando se considera a Lei 

11.326 para definir números de estabelecimentos no Brasil, no sudeste, no Estado 

de São Paulo e no município de Botucatu, observa-se que possuem 

respectivamente 4.366.267; 699.755; 150.900; 1.482 que praticam a agricultura 

familiar com a respectiva área de, 80.102.694; 12.771.299; 2.500.267; 29.601 ha. 

Moreira (2013) explana que com a aplicação da Lei n. 11.947/2009, que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola 

aos alunos da educação básica, houve uma mudança no cenário para a agricultura 

familiar brasileira, conforme Lei n. 11.947, art. 14:  
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Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo 
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) 
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades 
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

Há uma grande preocupação em produzir hortaliças e frutas com padrões de 

qualidade, livres de agrotóxicos, respeitando a segurança alimentar, principalmente 

na agricultura familiar, para isto deve-se seguir recomendações técnicas do plantio à 

colheita. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Engenharia Rural na Fazenda 

Experimental Lageado pertencente à Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu, São Paulo, nas coordenadas 

geográficas 22° 51’ 12” Sul e 48° 25’ 45” Oeste e altitude de 763 metros acima do 

nível do mar (Figura 2). 

  

Figura 2. Localização da área experimental. 

 

sendo, 1 – Laboratório de hidráulica -FCA; 2 – Sítio modelo - FCA; 3 – Área 
experimental; 3.1 – Área do tratamento da água residuária doméstica; 3.2 – Área de 
cultivo. 
Fonte: iOS Maps, 2018. 

 

Cunha e Martins (2009) realizando a classificação climática para o município de 

Botucatu, segundo a metodologia de Köppen, o caracterizaram como Cfa, clima 

temperado quente (mesotérmico) úmido. Com precipitação e evapotranspiração 

média anual de 1.428 mm e 945,15 mm, respectivamente. O mês mais quente do 

ano é fevereiro, com temperatura média de 23,1ºC, e o mais frio é julho, com média 
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de 17,1ºC. De acordo com Dal Pai e Escobedo (2011), dezembro tem o dia mais 

longo do ano, 13,4 horas, e em junho o mais curto com 10,6 horas. 

Na Tabela 10 encontram-se os dados climáticos durante o experimento. Estes 

parâmetros influenciaram no tratamento da água residuária doméstica. Observam-se 

valores máximos, mínimos e médios para cada parâmetro. 

 

Tabela 10. Valores máximos, mínimos e médios dos dados climáticos: radiação 
solar, velocidade do vento, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura 
média, umidade relativa do ar máxima, umidade relativa do ar mínima, umidade 
relativa do ar média e precipitação no período do estudo. 

Variável Unidade Max Min Med 

RS MJ m-2 29,14 2,34 16,57 

Vv m s-1 3,56 0,77 1,87 

Tmax °C 35,20 16,46 24,62 

Tmin °C 22,57 6,01 14,05 

Tmed °C 27,32 10,62 18,68 

URmed % 99,50 34,52 70,83 

ET0 mm 8,74 0,57 4,91 

Pe mm 67,82 0,00 3,67 

RS – radiação solar; Vv – velocidade do vento (2 metros); Tmax – temperatura 
máxima; Tmin – temperatura mínima; Tmed – temperatura média; URmed – 
umidade relativa do ar média; ET0 – evapotranspiração potencial calculada por 
Penman-Monteith; Pe – precipitação. 

 

3.2 Tratamento do efluente doméstico 

 

Para tratar o efluente doméstico, seguiram-se as recomendações propostas 

nos trabalhos de Queluz e Sánchez-Román (2014) e Alves (2015), assim foram 

construídos os reatores com formato de tronco cônico invertido, a base de concreto, 

pintados de preto e com a borda no nível do solo. As dimensões de raio menor, raio 

maior e altura são respectivamente, 0,65, 1,15 e 0,20 metros, implicando em um 

ângulo de 21,8° na parede da estrutura. Para tratar o efluente utilizou-se uma lâmina 

de ARD nos reatores de 10 cm, e adicionado 125 mg L-1 de peróxido de hidrogênio 

35 PA (para análise) (Figura 3).  



44 

 

Figura 3. Reatores para tratamento de água residuária por radiação solar. 

 

FONTE: Youtube – TV UNESP, 2016. 

 

Na Figura 4 é possível observar a Estação de Tratamento de Água Residuária 

Doméstica por Radiação Solar (SODIS) completa, juntamente com caixas d’água 

para reserva de água para posterior utilização na irrigação. 

 

Figura 4. Estação de tratamento de água residuária doméstica por radiação solar 
(SODIS). 

 

sendo, 1 – reservatórios para água residuária doméstica; 2 – tanque séptico; 3 – 
reatores de desinfecção solar; 4 – reservatório para água residuária doméstica 
tratada por radiação solar; 5 – reservatório para água de abastecimento da FCA; 6 – 
mini-depósito. 
FONTE: Youtube – TV UNESP, 2016. 

 

Devido o experimento ser realizado na área experimental da Engenharia Rural 

da FCA, houve a necessidade de um caminhão pipa transportar a ARD da Estação 

de Tratamento de Esgoto da Sabesp até a área experimental, porém está água já 

havia passado por tratamento prévio. A ARD foi depositada no reservatório para 
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água residuária doméstica (Figura 4.1) e logo depois encaminhada para o tanque 

séptico (Figura 4.2), onde teve um tempo de residência hidráulica de 24h. No dia 

seguinte, por gravidade, a ARD presente na fossa séptica abastecia os reatores, até 

atingir uma lâmina de água de nos reatores foi de 10 cm, sendo diluído, neste 

momento,125 mg L-1 de peróxido de hidrogênio 35 PA (para análise) em cada 

tanque (Figura 4.3). Esta mistura permaneceu exposta à radiação solar por cerca de 

8 h, e depois encaminhada para o reservatório de ARD-TRS (Figura 4.4). 

Para a retirada da água dos reatores, foi instalado um sistema de tubulações 

de 2” no fundo dos reatores. Ao final da tubulação foi instalada uma motobomba 

periférica (0,5 CV) para recalcar a água tratada para a caixa d’água, pois a entrada 

de água dela fica acima do nível de saída dos reatores. Para evitar a entrada de 

materiais grosseiros na motobomba, foi utilizado uma válvula americana do tipo 

“Ralinho Japonês” com as dimensões de 3 ½” x 1 ½” (88,9mm x 38,1mm).  

Após o tratamento da água, três amostras foram enviadas para o Laboratório 

de Qualidade da Água do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de 

Ciências Agronômicas – UNESP (Tabela 11), cuja coleta e preservação das 

amostras seguiram os padrões definidos respectivamente por SM1060B e SM1060C 

(APHA, 2005), para determinar a presença de E. coli nelas.  

 

Tabela 11. Datas das coletas de água residuária doméstica tratada por radiação 
solar para análise de E.Coli. 

Amostra Data da análise 

1 20/06/16 

2 25/07/16 

3 31/10/16 

 

Duas amostras, uma amostra de água de abastecimento da FCA e uma 

amostra de ARD-TRS foram enviadas para o Laboratório de Nutrição Mineral de 

Plantas, para verificar as concentrações de nutrientes presentes na água.  

Caso houvesse chuva durante o tratamento, a ARD que estava nos tanques 

para serem tratadas, era descartada.  
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3.3 Delineamento experimental utilizado na pesquisa 

 

O delineamento experimental adotado foi o casualizado, sendo escolhidas 

cinco plantas ao acaso por tratamento. Cada tratamento consistiu de cinco linhas de 

irrigação com 10 metros de comprimento cada, com espaçamento de 0,8 m entre 

linhas, sendo 0,30 metros de espaçamento entre emissores (Figura 5). Foram 

ministrados cinco níveis de porcentagem de ARD-TRS na lâmina total de irrigação. 

Foram aplicadas 0, 25, 50, 75 e 100% da lâmina determinada utilizando ARD-TRS, o 

restante da lâmina estimada para os tratamentos de 0, 25, 50, 75 e 100% foram 

completados com água de abastecimento da FCA. As porcentagens de água 

aplicada foram realizadas por tempo de irrigação.  

 

Figura 5. Croqui da área experimental.  

 

 

Na Tabela 12 encontram-se as esquematizações para cada tratamento, onde 

completaram a lâmina total aplicada de 100%. Para as análises dos vegetais foram 

escolhidas aleatoriamente apenas cinco plantas das três linhas centrais, 

descartando as bordas de cada tratamento.  
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Tabela 12. Esquematização da lâmina total de irrigação aplicada em cada 
tratamento. 

Tratamento % de ARD-TRS % de AA-FCA % Lâmina total 
aplicada 

T1 0 100 100 
T2 25 75 100 
T3 50 50 100 
T4 75 25 100 
T5 100 0 100 

 
 

3.4 Caracterização do solo 

 

Realizou-se a caracterização físico-química do solo utilizando-se de amostras 

coletadas na profundidade de 0-20 cm em dez pontos aleatórios, de forma que fosse 

representativa da área de estudo. As amostras foram retiradas com auxílio de uma 

enxada de cabo de madeira. Duas amostras compostas, foram enviadas para o 

Laboratório de Fertilidade do Solo e para o Laboratório de Física do Solo, 

pertencente ao Departamento de Solos e Recursos Ambientais, UNESP-Botucatu, 

sendo que foram utilizadas as metodologias descritas por Raij et al. (2001) e 

Embrapa (1997), respectivamente. 

Utilizando a análise química do solo para avaliar a disponibilidade inicial de 

nutrientes, observam-se nas Tabelas 13 e 14 os valores obtidos nas análises de solo 

para macronutrientes e micronutrientes. Os resultados apresentados na Tabela 13 

permitiram quantificar os fertilizantes e corretivos que foram necessários a serem 

aplicados ao solo antes do plantio.  

 

Tabela 13. Análise química inicial de macronutrientes do solo na profundidade de 0 - 
20 cm. 

Ph M.O. Presina Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V% S 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 
  

mg dm-3 

4,8 29 6 11 67 1,8 15 9 26 92 28 15 

pH - potencial hidrogeniônico; M.O. – matéria orgânica; Presina – fósforo pelo 
método de resina; Al3+ - alumínio; H+Al – acidez potencial (hidrogênio + alumínio); K 
– potássio; Ca – cálcio; Mg – magnésio; SB – soma de bases, CTC - capacidade de 
troca de íons; V% - saturação por bases; S – enxofre. 
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Tabela 14. Análise química inicial de micronutrientes e da condutividade elétrica do 
solo na profundidade de 0 - 20 cm. 

Boro Cobre Ferro Manganês Zinco CE 

  
mg dm-3 

  
μs cm-1 

0,29 4,1 25 7,3 1,0 102 

CE – condutividade elétrica. 

 

Após a obtenção dos resultados da análise química do solo, foi realizado o 

cálculo para verificar a necessidade de calagem através da saturação por bases 

(V%), e garantir valores na faixa de 80% que é recomendado para as culturas 

cebolinha, salsa e abobrinha (TRANI; TAVARES; SIQUEIRA,1997; TRANI et al., 

1997; TRANI et al., 1997).  O calcário utilizado possuía um poder relativo de 

neutralização total (PRNT) de 96%.  

Para avaliar a quantidade de matéria orgânica (M.O.) no solo, foi utilizada a 

classificação de Raij et al. (1997). 

Na Tabela 15 encontram-se os resultados da análise física do solo com a 

classificação textural do solo, argilosa.  

 

Tabela 15. Análise física do solo na profundidade de 0 - 20 cm. 
Areia Argila Silte Textura 

g Kg-1  - 

426 447 127 Argilosa 

 

Para a realização da curva característica de umidade do solo, amostras de solo 

foram coletadas na profundidade de 0 – 20 cm com auxilio de uma enxada de cabo 

de madeira. Estas foram encaminhadas ao Laboratório de Água-Solo-Planta, 

Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas, 

Câmpus Botucatu. Este laboratório adota a metodologia descrita por Embrapa 

(2011), em que se analisam as amostras indeformadas.  

A curva obtida foi ajustada pelo software Soil Water Retention Curve (SWRC), 

utilizando-se o modelo proposto por Van Genuchten (1980) (DOURADO NETO et 

al., 2000). Os valores de umidade do solo em função do seu potencial matricial 

encontram-se na Tabela 16.  
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Tabela 16. Umidade volumétrica do solo (%) em função do potencial matricial  (-
kPa). 

Ψ (-kPa) Umidade volumétrica (%) 

10 26,3 

30 21,1 

50 19,9 

100 18,8 

300 17,8 

500 17,6 

1500 17,4 

 

A curva obtida está apresentada na Figura 6 e os parâmetros da equação na 

Tabela 17. 

 

Figura 6. Curva característica da umidade do solo obtida pelo modelo proposto por 
Van Genuchten (1980). 

 

 

Tabela 17. Parâmetros da equação que define a curva característica da umidade do 
solo obtida para o modelo proposto por Van Genuchten (1980) utilizando o software 
SWRC. 

Solo 
α M N Θr θs 

0,519 0,321 2,399 
cm3 cm-3 

0,172 0,497 

  

Substituindo os parâmetros encontrado na Tabela 17 a Equação 2 ficou 

definida da seguinte maneira: 

 

Potencial matricial (kPa) 
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� � 0,172 � �0,497 � 0,172� ∗ � �
����,���∗���,����

�, !�
                  Eq. 2 

 

3.4.1 Preparação da área 

 

A área de plantio foi preparada com uma aração de até 20 cm de profundidade, 

seguida de uma enxada rotativa, de modo que o terreno foi destorroado e limpo 

(Figura 7). Antes da enxada rotativa foram distribuídos 42 kg de calcário (Figura 8) 

em uma área de 200 m2, e assim feita a incorporação ao solo.  

 

Figura 7. Área do plantio destorroada e limpa. 

 

 

Figura 8. Área com calcário antes da incorporação ao solo. 

 

 

Para a realização das adubações de plantio e cobertura das culturas de 

cebolinha, salsa e abobrinha, seguiram-se as recomendações do Boletim 100 do 

Sales, M. A. L. (2018) 

Sales, M. A. L. (2018) 
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Instituto Agronômico de Campinas (TRANI; TAVARES; SIQUEIRA,1997; TRANI et 

al., 1997; TRANI et al., 1997). 

Na véspera do transplantio foram feitos canteiros com o auxílio de enxada de 

cabo de madeira. As dimensões dos canteiros foram de aproximadamente 0,15 por 

10 metros (largura e comprimento) para cada linha de irrigação, de modo que os 

canteiros serviram apenas para transplantar as mudas. 

As análises químicas foram realizadas no início e fim de cada cultura. Assim foi 

possível avaliar o comportamento do solo com diferentes lâminas de água residuária 

doméstica tratada por radiação solar. 

 

3.5 Sistema de irrigação e seu manejo 

 

Para irrigar a área de plantio, foi utilizado um kit de irrigação para agricultura 

familiar desenvolvido pela empresa NaanDanJain modificado. Este sistema é 

composto por fita gotejadora, filtro de tela e caixa d’água elevada (não inclusa no 

kit). 

Foram instaladas duas caixas d’águas, uma para ARD-TRS e outra para a 

água de abastecimento da FCA. Ambas as caixas com mesma elevação, na 

superfície do solo, assim as cargas foram iguais. As tubulações para conduzir a 

água das caixas d’água até o início da área foi de 2”, no início da área foi colocado 

uma redução de 2” para ¾”. No cabeçal de controle foram colocados dois 

manômetros com glicerina com intervalo de leitura de 0 a 20 metros de coluna 

d'água da empresa Petroisa, um antes e depois do filtro de disco de 2” da 

NaanDanJain, diferente do que vem no kit de irrigação, pois em avaliação realizada 

no Laboratório  de Hidráulica da FCA, antes do inicio do experimento em campo, 

observou-se que o filtro de tela que faz parte do kit não apresentou desempenho 

favorável, já que se trabalha com baixa pressão e com ARD-TRS, observando-se 

uma diminuição elevada da pressão de serviço. Se fez necessária a troca do filtro 

original do kit comercializado pela NaanDanJain, por outro da mesma marca, porém 

de discos. 

A linha gotejadora é composta de tubos gotejadores JTA 1.6 lph de 16 mm, 

com emissores espaçados a cada 0,3 m e com vazão nominal de 2,1 L h-1 com 10 

mca de carga. Com os dados de altura manométrica e vazão, ambos 
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disponibilizados pela empresa NaanDanJain, foi possível calcular a equação 

característica do emissor (Eq.3). 

568,0446,0 Hq =                                                   Eq.3 

 

Foi utilizado o desnível do local para obter a altura necessária, sendo assim, as 

caixas d’água foram instaladas à 2,76 m de altura e a uma distância de 25 m da área 

irrigada (Figura 9). 

 

Figura 9. Área experimental de cultivo irrigado com ARD-TRS. 

 

onde, 1 – Estação de tratamento de água residuária doméstica por radiação solar 
(SODIS); 2 – área experimental de cultivo.  

 

A evapotranspiração diária foi calculada utilizando a equação proposta por 

Penman-Monteith, método padrão internacional, de acordo com o Boletim FAO 56 

(ALLEN et al., 1998) (Eq. 4). Para isto, utilizou-se dos dados coletados pela estação 

agrometeorológica automática instalada na FCA, a aproximadamente 200 metros da 

área experimental. 
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onde, ETo – evapotranspiração de referência (mm dia-1); Δ - declividade  da curva de 
pressão de vapor na saturação (kPa ºC–1); Rn - radiação líquida ou saldo de  
radiação (MJ m–2 dia-1); G - fluxo de calor no solo (MJ m–2 dia-1); γ – constante 
psicométrica (kPa ºC–1); Tmed - temperatura média entre a máxima e a mínima (ºC); 
U2 - velocidade do vento a 2 m de altura (m s–1); es - pressão de vapor na saturação 
(kPa); ea = pressão de vapor atual (kPa). 

 

Sales, M. A. L. (2018) 
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De posse do resultado, foi aplicada a lâmina de água residuária doméstica 

tratada e de água de abastecimento da FCA em cada tratamento. 

 

3.6 Avaliação do sistema de irrigação 

 

Foi realizada uma avaliação do sistema (Figura 10) para determinar a 

uniformidade inicial e uma avaliação no fim do cultivo das três culturas. Após avaliar, 

foram aplicadas 50 mg L-1 de cloro livre para a limpeza das fitas gotejadoras, 

recomendação de Teixeira et al. (2008), realizando uma nova avaliação do sistema 

após a limpeza das fitas. Para avaliar a uniformidade do sistema, optou-se pela 

metodologia descrita por Keller e Karmeli (1974), onde se utilizam de 16 emissores, 

sendo quatro emissores na linha lateral e quatro linhas laterais dentro de cada 

tratamento, da seguinte forma: o primeiro, 1/3, 2/3 e último. As equações 5, 6 e 7 

foram utilizadas para determinar respectivamente: coeficiente de uniformidade de 

Christiansen (CUC), coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) e coeficiente 

de uniformidade estatística (CUE). 

 

Figura 10. Avaliação do sistema na área do experimento. 

 

 

















 −
−=


Qn

QQ

CUC

n

i

i
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1100                                             Eq.5 

em que, Qi - vazão coletada em cada gotejador (L h-1); Q - média das vazões 

coletadas de todos os gotejadores (L h-1); n - número de gotejadores analisados. 

 

Sales, M. A. L. (2018) 
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100*
%25

qm

q
CUD =                                                  Eq.6 

em que, q25% - média de 25% do total de gotejadores com as menores vazões (L h-

1); qm - média das vazões coletadas nos gotejadores na subárea (L h-1). 

 

100*1 







−=

qm

Sq
CUE                                                  Eq.7 

em que, Sq - Desvio padrão da vazão dos emissores amostrados; qm - média das 

vazões coletadas nos gotejadores na área (L h-1). 

 

Para realizar uma classificação do CUC, CUD e CUE, foram utilizadas 

respectivamente as classificações de Mantovani (2002), Merriam e Keller (1978) e 

Mantovani (2001) (Tabelas 2, 3 e 4). 

 

3.7 Condução da cultura 

 

No experimento, foram avaliadas três culturas, sendo cultivadas abobrinha 

‘italiana’, cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’. Foram utilizadas mudas 

adquiridas em casa de produtos agropecuários da cidade.  

Na Tabela 18 é possível observar os dias em que as culturas ficaram em 

campo, assim como a data da colheita para cada cultura analisada. 

 

Tabela 18. Culturas implantadas no campo com suas respectivas datas de 
transplantio e colheita.  
Cultura DT DC 

Salsa ‘graúda portuguesa’ 27/04/2016 30/06/2016 

Cebolinha ‘todo ano’ 27/04/2016 30/07/2016 

Abobrinha ‘italiana’ 25/08/2016 07/11/2016 

DT – data do transplantio; DC – data da colheita. 
 

Após o transplantio das mudas, estas receberam água de abastecimento da 

FCA às 8 e 17 horas, sendo aplicado aproximadamente 5 mm por dia, isso ocorreu 

num período de 10 dias, para que assim as mudas se adaptassem ao ambiente. 
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O espaçamento adotado para cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’ 

foi de 0,3 metros entre plantas e 0,8 metros entre linhas, sendo uma planta por 

emissor. Para a abobrinha ‘italiana’ foi de 1,2 metros entre plantas e 0,8 metros 

entre linhas. 

Durante a condução do experimento, apenas em três dias não foram possíveis 

utilizar água residuária, isto ocorreu devido a problemas com o translado da água 

residuária, desde a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Botucatu até a área 

experimental. Os dias foram 8, 9 e 10 de outubro de 2016, nestes três dias a lâmina 

total foi aplicada utilizando apenas água de abastecimento da FCA. 

A produção de frutos de abobrinha ‘italiana’ foi avaliada durante três colheitas, 

sendo uma colheita semanalmente, colhendo frutos maiores que 10 cm. 

 

3.8 Variáveis produtivas analisadas 

 

As culturas foram avaliadas em termo de produtividade, utilizando cinco plantas 

por cada tratamento.  

 

3.8.1 Cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’ 

 

As análises realizadas para ambas as culturas foram:  

• altura da planta: medindo-se a distância entre a base do colo da planta até a 

extremidade da maior folha, com o auxílio de uma régua de 50 cm; 

• número de talos: contagem direta; 

• diâmetro do maior talo: medido com paquímetro digital com capacidade de 

150 mm e 0,01 mm de precisão;  

• diâmetro da touceira: medido com paquímetro digital com capacidade de 150 

mm e 0,01 mm de precisão; 

• massa de matéria fresca (MMF) e seca (MMS): foi utilizada balança com 

precisão de 0,0001 grama e estufa de circulação forçada de ar com temperatura de 

65ºC, por 72 horas; 

A cultura da cebolinha ‘todo ano’ teve as seguintes análises a mais: 

• número de perfilhos: contagem direta; 
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• diâmetro do maior perfilhos: medido com paquímetro digital com capacidade 

de 150 mm e 0,01 mm de precisão; 

• umidade da planta: realizou-se um cálculo simples de subtração entre a 

massa de matéria fresca e a massa de matéria seca. 

 

3.8.2 Abobrinha ‘italiana’ 

 

As análises da abobrinha ‘italiana’ foram:  

• número de frutos por planta: contagem direta; 

• tamanho do fruto: medido com régua graduada de 50 cm; 

• diâmetro do fruto: medido com paquímetro digital com capacidade de 150 mm 

e 0,01 mm de precisão; 

• peso do maior fruto: pesado com balança de precisão de 0,0001 grama. 

 

3.9 Métodos de análise microbiológica da cultura 

 

Tendo conhecimento da Resolução da ANVISA n.12 de 2001, sabendo-se que 

a qualidade microbiológica é caracterizada pela contagem de Salmonella sp. e de 

Coliformes, no presente trabalho realizou-se apenas análise de E. coli, pois 

precisava-se verificar a reativação ou inativação deste microrganismo. 

Foram utilizados produtos in natura para realizar a análise da presença de E. 

coli. As três culturas estudadas foram avaliadas assim:  

1. Para a coleta, transporte, lavagem e análise microbiológica, foram utilizados 

os métodos descritos por Silva, Junqueira e Silveira (2001), porém para analisar a 

unidade analítica a metodologia foi adaptada. Uma unidade analítica convencional é 

composta por 25 g do produto e 225 mL de água destilada, porém algumas das 

amostras não apresentaram esta massa, e assim foi adotado neste trabalho 10 g do 

produto colhido e 90 mL de água deionizada, onde estas foram colocadas em becker 

de 160 mL, para realizar a lavagem das amostras analíticas  com auxílio de bastão 

de vidro.  

Para a contagem de E. coli, foi utilizado o método de Enzyme Substrate Test,  

SM9223B (APHA, 2012), utilizando o substrato Colilert (IDEXX).  
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Através de uma análise preliminar em laboratório, verificou-se que, para 

realizar as análises de E. coli a diluição que melhor apresentou resultados foi a de 1 

mL do liquido a ser examinado para 99 mL de água deionizada. 

 

3.10 Análise dos dados  

 

Foi realizada análise para verificar a qualidade da água para irrigação, assim 

pode-se verificar a influencia da ARD-TRS tanto no solo como na mangueira 

gotejadora. As análises estatísticas englobaram todos os parâmetros (ver 3.8.1 e 

3.8.2) de cada produto agrícola. As análises foram realizadas utilizando o software 

Statgraphics Centurion, versão 17.2.02. Quando houve diferença significativa (p < 

0,05 ou 0,01), este foi submetido à análise de médias pelo Teste de LSD (least 

significant difference – teste da diferença mínima significativa) de Fisher, verificando 

o comportamento das diferentes lâminas de ARD-TRS para cada variável.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Qualidade das águas utilizada para irrigação do experimento 

 

Nas Tabelas 19 e 20 são mostrados os valores da análise química da água de 

abastecimento da FCA e da água residuária tratada por radiação solar (ARD-TRS) 

usadas no trabalho. 

As características químicas da água residuária são variáveis no tempo. 

Medeiros et al. (2005) avaliaram as características químicas da água residuária 

doméstica durante nove meses, observaram que todos os parâmetros avaliados 

apresentaram alterações, sendo o maior e o menor coeficiente de variação de 

167,21 e 5,68, respectivamente para o elemento cobre e o pH. 

 

Tabela 19. Análise química da água de abastecimento da FCA. 
Parâmetro Unidade Valor 

Nitrogênio 

mg L-1 

8,00 

Fósforo 0,00 

Potássio 12,00 

Cálcio 1,00 

Magnésio 5,00 

Enxofre 3,70 

Sódio 3,00 

Boro 0,00 

Cobre 0,00 

Ferro 0,00 

Manganês 0,00 

Zinco 0,02 

pH  6,95 

Condutividade elétrica mS cm-1 0,064 

RAS (mmolc L
-1)1/2 0,27 
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Tabela 20. Análise química da água residuária doméstica tratada por radiação solar 
utilizada na irrigação. 

Parâmetro Unidade Valor 

Nitrogênio 

mg L-1 

13,00 

Fósforo 22,00 

Potássio 25,00 

Cálcio 31,00 

Magnésio 4,00 

Enxofre 16,00 

Sódio 68,00 

Boro 0,12 

Cobre 0,00 

Ferro 0,04 

Manganês 0,07 

Zinco 0,00 

pH  7,12 

Condutividade elétrica mS cm-1 0,57 

RAS (mmolc L
-1)1/2 3,05 

 

De acordo com Sandri, Matsura e Testezlaf (2007) os teores de nitrogênio em 

ambas as análises de qualidade da água, água de abastecimento da FCA e água 

residuária doméstica tratada por radiação solar, estão em concentrações que não 

serão prejudiciais às plantas, já que apresentam-se com valores inferiores a 30 mg 

L-1. Valores entre 23,79 e 178,33 mg L-1 de nitrogênio na água residuária de origem 

doméstica, com uma média de 48,18 mg L-1 são encontrados no trabalho de 

Medeiros et al. (2005). 

O teor de fósforo presente na ARD-TRS é de 22 mg L-1, enquanto que para a 

agua de abastecimento da FCA é de 0 mg L-1. Em outros trabalhos utilizando-se de 

água residuária relatam valores inferiores, 2,35; 10,54 e 12,8 mg L-1, 

respectivamente, Sandri, Matsura e Testezlaf (2007); Duarte et al. (2008) e Freitas et 

al. (2015). Os valores apresentados por Duarte et al. (2008) correspondem ao 

tratamento com desinfecção por radiação ultravioleta, tratamento semelhante ao 

utilizado no presente trabalho. Medeiros et al. (2005) relatam uma média de 12,64 
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mg L-1. Ressalta-se que o valor encontrado neste trabalho não é preocupante, pois 

segundo Trani (2001), concentrações abaixo de 30 mg L-1 não são tóxicas. 

Na literatura encontram-se valores de potássio de 12,12; 10,48 e 12,8 mg L-1, 

respectivamente para Sandri, Matsura e Testezlaf (2007); Duarte et al. (2008) e 

Freitas et al. (2015). Entretanto, Medeiros et al. (2005) apresentaram valores entre 

17,59 e 52,24 mg L-1, com uma média de 12,64 mg L-1. Os valores encontrados 

neste trabalho, não são tóxicos, pois Trani (2001) e Almeida (2010) relatam que o 

valor de potássio deve ser de no máximo 100 mg L-1, para ser utilizado na prática da 

irrigação em horticultura sem causar perda de produtividade. 

Os valores de cálcio foram de 1 e 31 mg L-1, respectivamente para água de 

abastecimento da FCA e ARD-TRS, enquanto que, o magnésio foi na devida ordem 

de 5 e 4 mg L-1, verificando maior concentração do elemento na água de 

abastecimento da FCA.  Medeiros et al. (2005) exibem valores de 5,44; 13,87 e 

25,24 mg L-1, nesta ordem, mínimo, médio e máximo para o cálcio, e 0,69; 3,22 e 

5,52 mg L-1 para o magnésio. Almeida (2010) relata que estes valores devem estar 

entre 0 e 400 mg L-1 para o cálcio e 0 e 60 mg L-1 para o magnésio, mostrando que 

os valores encontrados neste trabalho são inferiores ao máximo permitido.  

Em relação ao sódio, ambas as análises se classificam com nenhuma restrição 

de uso para irrigação, pois os valores foram inferiores a 120 mg L-1 (Ayers e 

Westcot, 1991). Freitas et al. (2015) relatam valor de 53,57 mg L-1, enquanto que no 

trabalho de Medeiros et al. (2005) apresentam os valores de 20,32, 43,18 e 56,31 

mg L-1 como valores mínimo, médio e máximo para o Na. 

O teor de boro na água de abastecimento foi de 0 mg L-1, enquanto que na 

ARD-TRS foi de 0,12 mg L-1. Crook (1991) e Kirkam (1986) (apud SANDRI, 

MATSURA e TESTEZLAF, 2007) relataram que pode-se utilizar água residuária na 

irrigação em curto prazo, com concentração de até 2 mg L-1. Sandri, Matsura e 

Testezlaf (2007) relatam valor de 0,3 mg L-1  de boro na água residuária utilizada em 

seu trabalho, valor 150% a mais que o relatado no presente trabalho. 

De acordo com Bucks, Nakayama e Gilbert (1979), os valores de manganês e 

ferro apresentam-se com nenhuma restrição de uso, pois em ambos os valores em 

ambas as águas encontram-se com valores inferiores a 0,1 mg L-1. Medeiros et al.  

(2005) relataram valores médios de mangânes de 0,12 mg L-1, e de ferro de 5,18. 
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Sandri, Matsura e Testezlaf (2007) explanam que o valor máximo para ferro 

apresentado na água residuária não ultrapassou 1,1 mg L-1. 

Os valores de pH de 6,95 e 7,12, respectivamente para água de abastecimento 

público utilizada no experimento e ARD-TRS. São valores próximos, porém 

utilizando a classificação de Bucks, Nakayama e Gilbert (1979), observa-se que o 

pH indica entre nenhum e moderado proporção a provocar entupimento nos 

emissores. Trabalhos realizados por Sandri, Matsura e Testezlaf (2007); Duarte et al. 

(2008) e Freitas et al. (2015) citam valores de pH em água residuária de 7,4; 5,61 e 

7,8. Enquanto que Medeiros et al. (2005) mencionam valores de pH entre 6,41 a 

7,68 com uma média de 7,23. 

Mesmo se tratando de ARD-TRS observa-se que o valor de CE é relativamente 

baixo, já que este se enquadra na mesma categoria da água de abastecimento da 

FCA, com nenhum grau de restrição ao uso em irrigação. Sandri, Matsura e 

Testezlaf (2007); Duarte et al. (2008) e Freitas et al. (2015) expõem valores de CE 

em água residuária de 0,63; 0,54 e 0,73 mS cm-1, respectivamente. Enquanto que 

Medeiros et al. (2005) mencionam valores de CE entre 0,47 e 0,60 mS cm-1 com 

uma média de 0,56 mS cm-1, observando que os valores citados são próximos aos 

relatados no presente trabalho para ARD-TRS.  

A razão de adsorção de sódio (RAS) presente no experimento para água de 

abastecimento público e ARD-TRS foi de 0,27 e 3,05 (mmol L-1)1/2. Utilizando este 

parâmetros juntamente com CE e interpretando conforme Ayers e Westcot (1985), 

observam-se que ambas as águas são classicadada sem nenhuma restrição para 

seu uso na irrigação, pois o valor de RAS da água de abastecimento é igual a 0,27 

(mmol L-1)1/2 e a condutividade elétrica é > 0,7 dS m-1, enquanto que a RAS e CE 

para a ARD-TRS são respectivamente 3,05 (mmol L-1)1/2  e 0,57  dS m-1. Sandri, 

Matsura e Testezlaf (2007) relatam um valor bem inferior, 0,85 (mmol L-1)1/2. 

Medeiros et al. (2005) mencionam valores de RAS entre 1,09 e 4,59 (mmol L-1)1/2 

com uma média de 3,03 (mmol L-1)1/2. 

Utilizando o diagrama para classificação de águas para irrigação proposto por 

Richards (1954), a água de abastecimento encontra-se classificada como C1S1: 

Água de baixa salinidade e com baixo teor de sódio. De acordo com Bernardo, 

Soares e Mantovani (2006)  esta água pode ser usada para irrigação na maior parte 

dos cultivos em quase todos os tipos de solo, com pouca probabilidade de 
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desenvolver problemas de salinidade e com pouco perigo de desenvolvimento de 

problemas de sodificação. Entretanto a ARD-TRS é classicadada em C2S2: Água de 

salinidade média com baixo teor de sódio. Bernardo, Soares e Mantovani (2006) 

relata que esta água pode ser usada sempre que houver um grau moderado de 

lixiviação e possui pouco perigo de desenvolvimento de problemas de sodificação. 

 

4.2 Efeito da água residuária doméstica tratada por radiação solar na 

uniformidade do sistema de irrigação 

 

Os valores iniciais obtidos na avaliação de uniformidade do sistema, utilizando 

a metodologia proposta por Keller e Karmeli (1974), encontram-se na Tabela 21.  

  

Tabela 21. Uniformidade inicial do sistema de irrigação em cada um dos cinco 
tratamentos. 

Coeficientes T1 T2 T3 T4 T5 

CUC (%) 98,51 99,06 98,69 98,77 98,69 

CUD (%) 98,05 98,65 98,14 98,21 98,13 

CUE (%) 98,16 98,91 98,35 98,52 98,28 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; CUD - Coeficiente de 
Uniformidade de distribuição; CUE - Coeficiente de Uniformidade Estatística. 

 

Após o final do ciclo das culturas cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 

portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’, foram realizadas novas avaliações de 

uniformidade do sistema, os resultados estão apresentados na Tabela 22 e Tabela 

23, respectivamente. Enquanto que os resultados de uniformidade do sistema após 

a aplicação de 50 mg L-1, de cloro livre, concentração recomendada por Teixeira et 

al. (2008) para a lavagem das fitas gotejadoras, logo do final do ciclo da culturas 

cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’, 

respectivamente nas Tabela 24 e 25.  
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Tabela 22. Uniformidade do sistema de irrigação em cada tratamento após o cultivo 
de cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’. 

Coeficientes T1 T2 T3 T4 T5 

CUC (%) 97,46 97,08 95,00 93,37 94,48 

CUD (%) 95,04 94,16 90,86 86,74 89,71 

CUE (%) 94,70 95,65 93,20 91,83 90,27 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; CUD - Coeficiente de 
Uniformidade de distribuição; CUE - Coeficiente de Uniformidade Estatística. 

 

Tabela 23. Uniformidade do sistema de irrigação em cada tratamento após o cultivo 
de abobrinha ‘italiana’. 

Coeficientes T1 T2 T3 T4 T5 

CUC (%) 96,85 97,25 92,44 93,09 92,90 

CUD (%) 94,35 94,56 91,77 86,66 88,33 

CUE (%) 94,03 94,01 89,09 90,36 89,81 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; CUD - Coeficiente de 
Uniformidade de distribuição; CUE - Coeficiente de Uniformidade Estatística. 

 

Tabela 24. Uniformidade do sistema de irrigação em cada tratamento após a 
lavagem das mangueiras utilizando 50 mg L-1 de cloro livre após o cultivo da 
cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’. 

Coeficientes T1 T2 T3 T4 T5 

CUC (%) 98,90 98,52 97,48 96,93 97,89 

CUD (%) 98,47 97,59 96,24 94,35 95,99 

CUE (%) 98,61 98,19 96,73 94,65 96,91 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; CUD - Coeficiente de 
Uniformidade de distribuição; CUE - Coeficiente de Uniformidade Estatística. 

 

Tabela 25. Uniformidade do sistema de irrigação em cada tratamento após a 
lavagem das mangueiras utilizando 50 mg L-1 de cloro livre após o cultivo de 
abobrinha ‘italiana’. 

Coeficientes T1 T2 T3 T4 T5 

CUC 98,38 96,13 93,20 90,99 95,33 

CUD 97,18 97,10 96,74 95,94 95,06 

CUE 97,74 94,02 90,88 89,67 93,04 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; CUD - Coeficiente de 
Uniformidade de distribuição; CUE - Coeficiente de Uniformidade Estatística. 
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Verificou-se vazão média abaixo de 1 L h-1 em todos os emissores, vazão 

aproximada para a altura manométrica do trabalho. Após a utilização das fitas 

gotejadoras, encontram-se os valores médios de vazão para cada tratamento após o 

cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e da abobrinha ‘italiana’, 

sendo que o menor e maior valor pontual encontrado foram de 0,66 L h-1 e 1,10 L h-

1, ambos os valores no T5. 

Analisando os valores antes e após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa 

‘graúda portuguesa’, realizando uma classificação de acordo com Mantovani (2002); 

Merrian e Keller (1978) e Mantovani (2001), respectivamente para CUC, CUD e 

CUE, observam-se que os valores de uniformidade apresentados nas Tabelas 21, 

24 e 25 se encontram com classificação excelente, pois são superiores a 90%. 

Porém os valores de CUD do T4 e T5 da Tabela 22 e 23 são classificados como 

“bom”, pois encontram-se entre 80 – 90% indicando a necessidade de realizar a 

lavagem das mangueiras ao longo do ciclo das culturas e não esperar até concluir o 

ciclo das mesmas. Classificação idêntica foi encontrada após o cultivo de abobrinha 

‘italiana’. 

Suszek et al. (2012) verificando a uniformidade em um sistema de irrigação 

familiar por gotejamento sob diferentes cargas hidráulicas, 15, 18 e 20 kPa, 

observaram que quanto maior a carga, maior será o CUC do sistema, pois com 

estas cargas os autores encontraram, respectivamente, os valores de 81,1; 88,5 e 

91,8%; valores superiores foram apresentados no presente trabalho. 

Os sólidos em suspensão na água tratada se depositam no fundo do reator da 

SODIS e logo são transportados ao sistema de irrigação, provocando efeito danoso 

na uniformidade do sistema de irrigação. Isto mostra que se precisa de controle 

permanente no sistema de limpeza do filtro do sistema de irrigação e nos fins de 

linhas de irrigação. Um dos fatores que influenciou significativamente para que não 

houvesse uma obstrução maior no sistema de irrigação foi o filtro utilizado, pois por 

se tratar de um filtro de disco, com maior capacidade e melhor desempenho que o 

presente no kit de irrigação original. O filtro de disco foi capaz de reter uma maior 

quantidade de sólidos suspensos, impedindo que estes fossem para a fita 

gotejadora e obstruíssem os emissores. 

Os valores encontrados após a limpeza das fitas gotejadoras não 

correspondem com Teixeira, Coelho e Silveira (2010). Estes autores avaliaram 
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tratamentos para desobstrução de tubos gotejadores com distúrbios de vazão 

causados por problemas físicos, químicos ou biológicos. Eles observaram que não 

houve contribuição significativa dos tratamentos químicos (50 mg L-1 e 100 mg L-1 de 

cloro livre) para recuperação de vazão dos gotejadores por eles ensaiados. Porém, 

Teixeira et al. (2008) avaliaram tratamento para desentupimento de gotejadores 

convencionais e encontraram que o tratamento com 50 mg L-1 de cloro livre foi o 

mais eficiente estatisticamente, para restabelecer a vazão dos gotejadores a valores 

próximos da vazão nominal de catálogo, corroborando com os resultados 

encontrados no presente trabalho, cujo CUD nos T1 e T5 apresentaram valores de 

uniformidade maiores que os apresentados no catálogo do fabricante. 

Os resultados obtidos estão representados nas Figuras 11, 12 e 13. 

 

Figura 11. Comportamento do CUC nas cinco distintas análises (N – inicial; C1 - 
após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa; C2 - após a 
lavagem das mangueiras após o cultivo de cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 
portuguesa’; A1 - após o cultivo da abobrinha ‘italiana’; A2 - após a lavagem das 
mangueiras após o cultivo de abobrinha ‘italiana).  
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Figura 12. Comportamento do CUD nas cinco distintas análises (N – inicial; C1 - 
após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa; C2 - após a 
lavagem das mangueiras após o cultivo de cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 
portuguesa’; A1 - após o cultivo da abobrinha ‘italiana’; A2 - após a lavagem das 
mangueiras após o cultivo de abobrinha ‘italiana). 

 

Figura 13. Comportamento do CUE nas cinco distintas análises (N – inicial; C1 - 
após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa; C2 - após a 
lavagem das mangueiras após o cultivo de cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 
portuguesa’; A1 - após o cultivo da abobrinha ‘italiana’; A2 - após a lavagem das 
mangueiras após o cultivo de abobrinha ‘italiana). 
 

 

 

Como se pode observar através das Figuras 11, 12 e 13, os valores iniciais da 

uniformidade do sistema entre os tratamentos, demonstram que são próximos, pois 

trata-se da mangueira nova. Porém, pode-se afirmar que diferentes porcentagens de 

ARD-TRS influenciam negativamente na uniformidade do sistema, mesmo após a 

lavagem das fitas gotejadoras, pois se pode verificar que houve um decréscimo na 

uniformidade, sendo que o T4 apresentou os piores resultados após a utilização das 
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fitas, exceto para CUC e CUE após o cultivo da abobrinha ‘italiana’, os menores 

valores foram encontrados no T3. 

Observa-se que os valores de CUD após o cultivo de cebolinha ‘todo ano’/salsa 

‘graúda portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’ são próximos e que após a lavagem das 

fitas em ambos os ciclos, apresentou valores inferiores aos iniciais, exceto no T1, 

que logo após a lavagem das mangueiras apresentou valores maiores que a 

mangueira nova. No caso da cultura da abobrinha ‘italiana’, após a lavagem das 

mangueiras, apresentou os menores valores em comparação à cultura da cebolinha 

‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’, exceto para T3 e T4 que apresentaram valores 

superiores que quando lavadas. 

Freitas et al. (2015) avaliando o desempenho hidráulico de gotejadores em 

função do tempo de operação com esgoto doméstico tratado, observaram que, 

conforme aumenta tempo de funcionamento do equipamento de irrigação, o CUC 

tem uma diminuição, sendo que com 0 e 180h, foram respectivamente de 95 e 

73,29%. Após esta experiência, o resultado mostra uma classificação do sistema de 

razoável, evidenciando a necessidade de uma lavagem; estes autores realizaram 

limpeza com hipoclorito a 10%, obtendo CUC de 92,85%. 60h após a lavagem, o 

CUC estava em 73,06%, evidenciando a necessidade de uma nova lavagem; 

realizando a lavagem com a mesma solução, obtiveram um CUC de 92,94%. Estes 

autores concluíram que deve-se manter o CUC acima de 85%, sendo preciso 

realizar a limpeza do sistema com 25 mg L-1 de hipoclorito de sódio a 10%. 

Em duas experiências por separado, trabalhando com água residuária Cunha 

et al. (2006) e Fernandes et al. (2014) observaram redução do CUE em valores 

superiores a 90%, indicando estes autores que o entupimento dos emissores é 

provocado pela interação entre a formação de um biofilme desenvolvido pelas 

colônias de bactérias e os sólidos suspensos. Neste trabalho não foi evidenciada a 

formação de biofilme. 
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4.3 Implicações no solo após a utilização da água residuária doméstica tratada 

por radiação solar  

 

4.3.1 Influência do uso da ARD-TRS nas características química e física do solo 

 

Nas tabelas abaixo (Tabela 26, 27 e 28) encontram-se os valores obtidos da 

análise de macronutrientes do solo na profundidade de 0 - 20 cm após: a) o solo 

corrigido; b)o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e c) da 

abobrinha ‘italiana’.  

 

Tabela 26. Análise química de macronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 
cm após o solo corrigido. 

 

pH M.O. Presina Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V% S 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 
  

mg dm-3 

SC 5,3 25 25 0 29 0,3 12 7 19 48 79 37 

SC – solo corrigido. 
  

Tabela 27. Análise química de macronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 
cm após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’. 

T 
pH M.O. Presina Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V% S 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 
  

mg dm-3 

T1 6,0 26 193 0 21 4,1 51 22 77 99 78 46 

T2 6,1 27 117 0 17 2,3 47 21 70 87 80 25 

T3 6,0 23 201 0 17 2,6 54 16 73 90 81 28 

T4 5,8 24 180 0 18 2,5 53 22 77 95 81 44 

T5 5,4 21 44 0 30 3,1 34 13 50 80 63 48 

T – tratamentos; T1 – 0% de ARD-TRS; T2 – 25% ARD-TRS; T3 – 50% de ARD-
TRS; T4 – 75% ARD-TRS; T5 – 100% ARD-TRS. 
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Tabela 28. Análise química de macronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 
cm após o cultivo da abobrinha ‘italiana’. 

T 
pH M.O. Presina Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V% S 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 
  

mg dm-3 

T1 4,9 23 83 0 41 3,2 30 10 43 84 51 10 

T2 5,6 23 187 0 27 1,9 41 14 56 83 68 7 

T3 5,2 25 71 0 31 2,5 28 12 42 74 58 6 

T4 5,5 26 86 0 24 1,9 36 12 50 75 67 5 

T5 4,5 24 60 2 50 2,3 22 9 33 82 40 13 

T – tratamentos; T1 – 0% de ARD-TRS; T2 – 25% ARD-TRS; T3 – 50% de ARD-
TRS; T4 – 75% ARD-TRS; T5 – 100% ARD-TRS. 

 

Quando se avalia cada tratamento individualmente, não se observa uma 

correlação lógica com respeito as porcentagens de ARD-TRS aplicada, pois os 

valores não tiveram um aumento ou diminuição linear. 

Na análise de solo após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda 

portuguesa’, foi observado que de 12 parâmetros avaliados, nove apresentaram 

seus menores resultados no T5, enquanto que os maiores valores nos parâmetros 

foram aleatórios nos demais tratamentos, comportamento semelhante após o cultivo 

da abobrinha ‘italiana’, porém em apenas sete parâmetros encontraram-se os 

menores valores. Um ponto interessante é que os maiores valores de potássio (K), 

magnésio (Mg), soma de bases (SB) e capacidade de troca de cátions (CTC) foram 

observados no T1 ou T2, ou seja, respectivamente, no tratamento que não foi 

adicionado água residuária e no que foi adicionado 25% ARD-TRS, menor 

porcentagem de ARD-TRS aplicada no estudo.  Homem et al. (2014) informam que 

esta diminuição é devido ao incrementar a concentração de Na no solo, favoreceu a 

dessorção e lixiviação de K no solo; ocorrerá independentemente do tipo de água de 

irrigação utilizada (potável ou efluente tratado); decorrente da diminuição dos 

nutrientes no solo, que interferem diretamente nestes parâmetro, respectivamente 

para cada parâmetro, excerto para CTC, que se encontra um aumento quando se 

aplica água residuária.  

Em relação ao pH do solo, observa-se que o resultado inicial no presente 

trabalho se encaixou ao relatado por Soares, Silva e Zambalde (2004), pois o pH 

inicial do solo, antes da correção foi inferior a 5.  
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Duarte et al. (2008) avaliando os efeitos da aplicação de efluente tratado no 

solo para um ciclo de 165 dias, observaram que a aplicação de água residuária 

doméstica tratada com desinfecção por radiação ultravioleta aumentou o pH, este 

aumento foi de 1,37, pois o valor do pH do solo foi de 4,67 no inicio do experimento, 

para 6,04 no fim do experimento, nota-se que o valor de aumento foi próximo ao 

encontrando no presente trabalho. 

De acordo com Ronquim (2010), este solo não esta com o pH ideal  para que a 

maioria das culturas apresentem boa produtividade, pois de acordo com este autor, 

o valor deve estar entre 6,0 e 6,5. Não apresentando também o pH ideal para a 

melhor produção das culturas cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’, pois 

para a cultura de cebolinha este valor deveria ser entre 6,0 e 6,5 (SANTOS, 2009), 

enquanto que para a cultura de salsa deve estar entre 5,8 e 6,8 (HEREDIA ZÁRATE 

et al., 2003), porém de acordo com estes autores acima citados o pH não é fator 

limitante para a sua produção, já que elas se adaptam a vários tipos de condições 

de solo. 

Trabalhos realizados por Heredia Zárate et al. (2001); Heredia Zárate et al. 

(2003) e Salvador, Heredia Zárate, Vieira,  (2004), com hortaliças folhosas, os quais 

trabalharam em solos em que o pH apresentava valores de pH dentro do ideal e 

próximo ao valor recomendado, estes dois últimos trabalhos tiveram uma produção 

média de cebolinha ‘todo ano’ inferior as relatadas no presente trabalho, 

demonstrando que este não é um fator limitante para a produção. 

Braga et al. (2014) e Nohama et al. (2017) trabalhando com o pH do solo da 

cultura de salsa dentro da faixa ideal, obtiveram uma produção inferior e próxima do 

presente trabalho, isto quando avaliado o T5, além dos dados de massa de matéria 

fresca da cultura confirmarem que o pH abaixo do valor ideal, não é fator limitante 

para a produção de salsa ‘graúda portuguesa’, pois mesmo o T5 apresentando o 

menor valor de pH, neste tratamento se obteve a maior massa de matéria fresca por 

planta. 

Os valores de pH do solo antes do cultivo da abobrinha ‘italiana’, ou seja, após 

o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ (Tabela 27) coincidem 

com Silveira e Carvalho (2018), onde apenas o T5 apresentou um valor inferior ao 

recomendado para a cultura, 5,4. Na literatura encontra-se uma gama de valores de 
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pH do solo antes do cultivo da cultura de abobrinha ‘italiana’, 5,4 e 6,3 são valores 

relatados por Araújo et al. (2012) e Araújo et al. (2013).  

Confirmou-se também o exposto por Queiroz et al. (2004), pois conforme 

houve uma redução do pH, houve também uma redução na saturação por bases.  

Nota-se uma diminuição do pH entre as análises das culturas cebolinha ‘todo 

ano’/salsa ‘graúda portuguesa’  e abobrinha ‘italiana’ (Tabelas 27 e 28). O pH do T5 

nas duas análises apresentaram o menor valor, respectivamente 5,4 e 4,5, 

apresentando neste tratamento o menor valor de saturação por bases, 63 e 40 na 

devida ordem.  

Araújo et al. (2012) avaliando doses de potássio em cobertura obtiveram um 

pequeno aumento do pH, apresentando um aumento mínimo e máximo 

respectivamente de 0,2 e 0,6, exibindo diferença não significativa entre os 

tratamentos. Enquanto que no presente trabalho, apesar de estar aplicando ARD-

TRS em suas diferentes porcentagens apresentaram uma diminuição do pH, 

respectivamente 0,3 e 1,1 para mínimo e máximo. 

Os valores de matéria orgânica encontrados nos tratamentos variaram entre 21 

e 27 g dm-3, com valor inicial, antes da correção do solo de 29 g dm-3. Conforme 

Silveira e Carvalho (2018) relatam, a cultura da abobrinha ‘italiana’ prefere solos 

ricos em matéria orgânica, porém não informam valores. Duarte et al. (2008) 

avaliando os teores médios da matéria orgânica no solo aplicando água residuária 

doméstica tratada por diferentes métodos, observaram que o teor de M.O. no solo 

antes do experimento foi de 17,33 g dm-3 e após o experimento foi de 16,33 g dm-3. 

Estes autores concluíram que, “o uso da água residuária favoreceu a rápida 

mineralização da matéria orgânica, em virtude da concentração de nitrogênio e do 

carbono nessas águas”. Já para Homem et al. (2014) essa diminuição esta 

correlacionada ao aumento da população microbiana do solo, que consecutivamente 

causa um estímulo à decomposição da M.O. 

Araújo et al. (2012) trabalharam em solo com 10,0 g dm-3, onde aplicaram de 

0,0 a 400,0 kg ha-1 de K2O em cobertura, obtiveram aumento da M.O, no entanto, as 

diferentes doses não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os 

tratamentos, obtendo um aumento mínimo e máximo de 4,8 e 6,2 g dm-3. Com o uso 

da ARD-TRS observa-se que os valores apresentaram tanto aumento quanto 

diminuição dos valores entre os tratamentos. Neste estudo antes de transplantar as 



72 

 

culturas em campo, o valor encontrado de potássio no solo foi de 0,3 mmolc dm-3, 

sendo classificado de acordo com Raij et al. (2001) com teor muito baixo. Após os 

ciclos das três culturas os valores de potássio trocável no solo foram classificados 

com teores médio e alto. A primeira análise de solo após a aplicação de ARD-TRS 

(Tabela 27) apresentou um aumento de K no solo, e após o cultivo da abobrinha 

‘italiana’ observa-se uma diminuição do elemento no solo com independência do 

tratamento analisado. Duarte et al. (2008) encontraram valores superiores aos 

apresentados neste trabalho, pois eles relatam o valor de 1,9 mmolc dm-3 na análise 

do solo, enquanto que o valor mínimo e máximo encontrado por eles foram 

respectivamente foram de 19,71 e 26,50 mmolc dm-3. 

O valor de P no solo antes das culturas cebolinha ‘todo ano’ e da salsa ‘graúda 

portuguesa’ serem implantadas era de 25 g dm-3, sendo que após o cultivo da 

cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’ os valores 

evidenciaram que a aplicação de ARD-TRS não influencia o elemento no solo, pois 

apresenta tanto aumento quanto diminuição dos valores. Observa-se que o T1, 

tratamento sem água residuária, foi o que apresentou o maior teor de fósforo, 

considerado elevado por Raij et al. (2001), repetindo-se o alto teor no T3 e T4 após 

o cultivo cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e apenas no T2 após o 

cultivo de abobrinha ‘italiana’. Duarte et al. (2008) informaram que, os teores médios 

de fósforo no solo não diferem significativamente entre os tratamentos com água 

potável, com água residuária filtrada em sistema de filtração de areia e discos, com 

água residuária com injeção de CO2 e com desinfecção por radiação solar, ou seja, 

estatisticamente são iguais. Estes autores comunicam que, previa-se que o solo do 

tratamento com água potável apresentasse teor médio de fósforo menor que no solo 

dos tratamentos que receberam água residuária, já que, a água residuária 

apresentou um teor de fósforo maior que a água potável, fato que coincide com os 

encontrados no presente trabalho 

A CTC do solo apresentou seu maior valor no T1, após o cultivo das três 

culturas avaliadas, o que difere com Queiroz et al. (2004); Erthal et al. (2010) e 

Bolzani, Oliveira e Lautenschlager (2012), pois estes autores afirmam que a adição 

de efluente de suinocultura contribuiu para o aumento da CTC do solo. Erthal et al. 

(2010) relatam que a aplicação de água residuária de bovinocultura analisadas aos 

182 dias, incrementou a CTC do solo em 25 mmolc dm-3, pois foi de 25 para 50 
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mmolc dm-3. Bolzani, Oliveira e Lautenschlager (2012) relatam que solos de textura 

arenosa tem um aumento da CTC em maior intensidade quando comparados com 

de textura argilosa, quando há adição de efluente, no presente trabalho uma 

possível causa de apresentar uma CTC baixa é devido o experimento ter sido em 

solo de textura argilosa. 

Conforme observado nas Tabelas 27 e 28 os valores apresentados em V% no 

solo corrigido, T1 e T5 após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 

portuguesa’, são inferiores ao recomendado, já que apresentam respectivamente os 

valores de 79, 78 e 63%. Após o ciclo da abobrinha ‘italiana’ as análises químicas do 

solo em todos os tratamentos apresentaram-se com o V% abaixo do valor 

recomendado, apresentando o menor e maior valor, respectivamente no T5 e T2, 40 

e 68%, sendo que o menor valor representa apenas 50% do recomendado para as 

culturas em estudo. De acordo com a classificação proposta por Raij et al. (1996), o 

solo corrigido (SC) e após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda 

portuguesa’, classifica com alta saturação por base, exceto no T5 que apresentou-se 

com média saturação por base. Enquanto que os valores após o cultivo da 

abobrinha ‘italiana’ os classificam com média saturação por base, exceção também 

para o T5 com um baixo V%. Queiroz et al. (2004) relatam que o aumento na soma 

de bases é devido ao aumento de potássio. No presente trabalho observa-se que 

houve uma diminuição do potássio, e consequentemente uma diminuição na soma 

de bases.  

Nas Tabelas 29, 30 e 31 encontram-se os valores de micronutrientes do solo 

na profundidade de 0 - 20 cm após o solo corrigido, após o cultivo da cebolinha ‘todo 

ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e da abobrinha ‘italiana’. Quando se compara os 

valores iniciais (Tabela 29) com o T5 das Tabelas 30 e 31, observa-se que os 

valores do T5 foram inferiores aos valores iniciais, exceto no boro e CE que 

apresentou um aumento. Fazendo uma avaliação entre os tratamentos, observa-se 

que o T1 apresentou os maiores valores, exceto para o boro, onde o maior valor foi 

no T4. Também se observa que o manganês apresenta um decrescimento conforme 

houve um aumento da porcentagem de ARD-TRS. 
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Tabela 29. Análise química de micronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 cm 
após o solo corrigido. 

Tratamento 
Boro Cobre Ferro Manganês Zinco CE 

  
mg dm-3 

  
mS cm-1 

SC 0,34 4,5 28 13,3 1,0 0,37 

 

Tabela 30. Análise química de micronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 cm 
após o cultivo da cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’. 

Tratamento 
Boro Cobre Ferro Manganês Zinco CE 

  
mg dm-3 

  
mS cm-1 

T1 0,82 3,8 17 8,7 1,0 0,59 

T2 0,44 3,2 12 7,3 0,8 0,59 

T3 0,75 3,3 13 6,5 0,9 0,49 

T4 1,51 3,5 13 6,1 0,8 0,65 

T5 0,76 3,4 13 5,8 0,5 0,51 

  

Tabela 31. Análise química de micronutrientes no solo na profundidade de 0 - 20 cm 
após o cultivo da abobrinha ‘italiana’. 

Tratamento 
Boro Cobre Ferro Manganês Zinco CE 

  
mg dm-3 

  
mS cm-1 

T1 042 3,7 19 10,7 1,9 0,22 

T2 0,30 3,8 18 10,9 1,2 0,18 

T3 0,27 4,2 18 10,5 1,3 0,16 

T4 0,23 3,2 14 7,1 1,3 0,17 

T5 0,62 3,7 18 10,8 0,5 0,19 

 

De acordo com Raij et al. (1997), na tabela com limites de interpretação dos 

teores de micronutrientes em solos (Tabela 9), observam-se que os valores de boro 

apresentam-se com um alto teor, exceto para o SC e T2 após o cultivo da cebolinha 

‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’, quando os valores os classificam com médio 

teor de boro. Enquanto que, os valores de zinco os classificam com teor médio no 

solo, com exclusão do T5, onde o valor o classifica com baixo teor. Os demais 

elementos, cobre, ferro e manganês, foram classificados com alto teor em todos os 

tratamentos, inclusive na amostra inicial do solo. Para Tsutiya (2001) os 

micronutrientes provavelmente estarão com concentrações acima da demanda 
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nutricional da maioria das culturas, porém concentrações abaixo dos teores tóxicos. 

Em relação aos metais pesados, o autor acima informa que não são problemas para 

o uso da água residuária doméstica. 

Em ambas as análises após os cultivos, o menor e o maior valor de CE 

encontrado foram respectivamente no T3 e T1. Observa-se que houve uma 

diminuição significativa entre as análises realizadas após o cultivo de cebolinha ‘todo 

ano’/salsa ‘graúda portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’, chama-se atenção ao T4 que 

apresentou uma diminuição de 0,48 mS cm-1 entre as análises. Sandri, Matsura e 

Testezlaf (2009) apresentam um solo em que a CE antes da aplicação de água 

residuária, apresentava-se com 0,35 mS cm-1; após 20 dias utilizando água 

residuária, apresentou-se uma redução de 51% do seu valor. Estes autores acima 

citados encontraram resultados semelhantes quando refizeram os testes para o 

segundo ciclo, pois a CE inicial do segundo ciclo apresentava-se com 0,34 mS cm-1, 

enquanto que após 40 dias esta apresentou uma redução de 30%. Neste mesmo 

trabalho acima citado, avaliando a influência da água de deposito nos dois ciclos, os 

autores observaram que houve pequena variação nos valores de CE, pois estes 

variaram entre 0,18 e 0,22 mS cm-1, com valor de  0,21 mS cm-1 para média do 

parâmetro. No presente trabalho, observa-se que houve um aumento da CE. O 

maior aumento foi de 0,28 mS cm-1, apresentando no T4 após o cultivo de cebolinha 

‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa’, porém avaliando após o cultivo da abobrinha 

‘italiana’ observa-se que a maior CE apresentou-se no T1. Os valores na primeira 

análise, após cultivo de cebolinha ‘todo ano’/salsa ‘graúda portuguesa (Tabela 30) 

variaram entre 0,49 e 0,65 mS cm-1, com uma média de 0,57 mS cm-1, enquanto que 

na análise após o ciclo da abobrinha ‘italiana’ (Tabela 31) variaram entre 0,16 e 0,22 

mS cm-1, com uma média de 0,18 mS cm-1. Nota-se que a CE não foi fator limitante 

para as culturas em estudo, pois as menores produtividades não foram relatadas 

nos tratamentos com maior concentração de CE. 

Trani (2007) recomenda o equilíbrio entre os nutrientes, de modo que estejam 

com teores médios a altos no solo, pois quando este estiver com alto teor pode vir a 

causar efeito tóxico na planta ou causar uma instabilidade no solo com outro 

nutriente. O autor indica que quando os nutrientes presentes no solo se mostrarem 

em quantidades excessivas, deve-se revolver o solo em maior profundidade, em 

seguida deve-se irrigar, de modo à lixiviar os nutrientes mais solúveis para longe do 
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alcance das raízes das plantas, fato este não necessário a ser feito durante o 

experimento, pois apesar de aplicar ARD-TRS observa-se que os valores não se 

apresentam em concentrações que necessitem desta prática. 

 

4.3.2 Características hídrofísicas do solo onde foi realizado o experimento 

 

Apesar das culturas de cebolinha ‘todo ano’ e salsa ‘graúda portuguesa’ terem 

preferência por solo silico-argilosos e areno-argilosos, respectivamente, é relatado 

na literatura utilização de vários tipos de solo, entre eles o de textura argilosa 

(HEREDIA ZÁRATE  et al., 2003; SALVADOR, HEREDIA ZÁRATE, VIEIRA, 2004), 

textura do solo no presente trabalho. Relatos na literatura mostram que a abobrinha 

‘italiana’ prefere solos com boa drenagem. São encontrados trabalhos utilizando 

argissolo vermelho distrófico arênico, latossolo vermelho distrófico típico e argissola 

vermelho-amarelo câmbico (SILVEIRA e CARVALHO, 2018; LÚCIO et al., 2008; 

ARAÚJO et al., 2013; ARAÚJO et al., 2012). 

 

4.4 Desenvolvimento das culturas analisadas 

 

Os resultados dos parâmetros de desenvolvimento avaliados, permitiram 

verificar a influência da água residuária doméstica tratada por radiação solar nas 

culturas de estudo.  

Foi avaliado o desenvolvimento e a quantidade de E. coli nas culturas de 

cebolinha ‘todo ano’, salsa ‘graúda portuguesa’ e abobrinha ‘italiana’. Os resultados 

são apresentados à seguir. 

 

4.4.1 Cebolinha ‘todo ano’ 

 

A cultura de cebolinha ‘todo ano’ apresentou um ciclo total de 124 dias, sendo 

que 30 dias foram da semeadura ao transplantio e 94 dias do transplantio à colheita, 

tempos superiores ao relatado por Heredia Zárate et al. (2003), que foram de 85 a 

100 dias após a semeadura ou 55 a 60 após o transplantio.  
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A evapotranspiração total no período de cultivo foi de 253,60 mm e a 

precipitação total foi de 328,19 mm, necessitou de irrigação devido a chuva não 

coincidir com a evapotranspiração diária (Figura 14). 

Figura 14. Evapotranspiração e precipitação durante o ciclo da cultura de cebolinha 
‘todo ano’ 

. 
 

Na Tabela 32 encontra-se o resumo da análise de variância para esta cultura. 

É possível constatar que as diferentes  lâminas de ARD-TRS influenciaram no 

crecimento da cultura, pois houve diferença significativa em nível de 5% de 

probabilidade, exceto para o diâmetro do maior talo e do maior perfilho que foram de 

1% de probabilidade.  
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Tabela 32. Análise de variância para os parâmetros avaliados na cultura de 
cebolinha ‘todo ano’.  

Variáveis Unidade 
QM 

Tratamento 

QM 

Resíduo 

F CV 

(%) 

Altura  Cm 312,27 12,34 25,31* 24,42 

Número de talos - 118,34 54,54 2,17* 34,44 

Diâmetro do maior talo Mm 13,66 3,12 4,37** 22,36 

Número de perfilhos - 9,7 3,76 2,58* 32,05 

Diâmetro do maior 

perfilho 

Mm 12,94 3,13 4,13** 21,68 

Diâmetro da touceira Mm 381,44 93,1 4,10* 29,23 

Massa da matéria fresca G 2.431,48 222,85 10,91* 60,54 

Massa da matéria seca G 17,56 2,20 8,00* 41,33 

QM – quadrado médio; F – fator de distribuição estatístico; CV – coeficiente de 
variação. 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
  

4.4.1.1 Altura da planta 

 

As alturas das plantas foram influênciadas significativamente pelo volume de 

ARD-TRS presente em cada tratamento (Tabela 33). Verifica-se-se que houve 

diferença significativa em nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 33. Média da altura da planta de cebolinha ‘todo ano’ em relação aos 
tratamentos estudados. 

Tratamento Altura (cm) 

1 21,80 d 

2 29,50 c 

3 32,50 bc 

4 34,30 b 

5 43,60 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os dados mostraram que o T2 não diferiu estatísticamento do T3 e o T3 não 

diferiu estatísticamente do T4, sendo que houve diferença estatística entre os 

demais. O tratamento que apresentou maior altura, foi o tratamento com maior 

porcentagem de ARD-TRS (T5), e o menor valor no T1. A aplicação de água 

residiária prolongou a altura em 100%, isso quando comparamos com a testemunha, 

T1, e o T5. As alturas do T1 ao T4 estão de acordo com o intervalo de altura citado 

por Heredia Zárate et al. (2003). Entanto, os tratamentos T1 e T2 não estavam 

dentro do limite mínimo proposto por Gama, Souza e Quevedo (2016). Vale ressaltar 

que o crescimento de uma cultura é afetado por água disponível, adubação e 

condições climáticas; tendo todos os tratamentos condições de clima e lâmina 

iguais, a porcentagem de ARD-TRS presente na lâmina de irrigação, foi a variável 

que fez a diferença. 

Silva et al. (2014) avaliando o desenvolvimento da cebolinha verde sob 

diferentes lâminas de água e tipos de adubos no nordeste brasileiro, concluiram que, 

lâminas de água e tipos de adubo, assim como a interação destes não apresentaram 

diferença significativa na cebolinha para altura de planta.  

Examinando a Figura 15, percebe-se o aumento dos valores de altura média 

com o incremento da lâmina de ARD-TRS, ou seja, quanto maior a lâmina de água 

residuária tratada, maior a altura da planta. Esta variável mostrou uma correlação 

de Pearson  perfeita positiva (0,97) apresentando uma correlação muito forte. 

 

Figura 15. Altura da cebolinha ‘todo ano’ em função da porcentagem de água 
residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada.  
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Heredia Zárate et al. (2002) avaliando a cama-de-frango incorporada ou como 

cobertura, obtiveram como maior valor de altura 38,62 cm, sendo necessárias 

incorporar 14 toneladas de cama-de-frango de corte semi-decomposta; e quando foi 

utilizada como cobertura do solo a altura foi de 33,30 cm. Estes valores de altura 

máxima foram encontrados no tratamento com maior dose de cama-de-frango 

reportada por estes autores, sendo valores próximos ao T3 e T4 neste trabalho, 

onde foram aplicados respectivamente 50 e 75% de  ARD-TRS na lâmina total de 

irrigação. 

 

4.4.1.2 Número de talos 

 

Em relação ao número de talos (Tabela 34), observa-se que houve uma 

influência da aplicação de ARD-TRS. O T1 não diferiu estatísticamento do T5, porém 

o T5 foi o único a apresentar-se com valor acima de 30 talos por planta. Obseva-se 

um acréscimo de 7,8 talos por planta do T1 para o T5, aumento de 34% 

considerando que o T1 é o tratamento testemunha, 0% de ARD-TRS. Enquanto que 

se compararmos o tratamento que apresentou o maior e menor valores, nota-se uma 

diferença de 13,4 talos. 

 

Tabela 34.  Média de talos por planta de cebolinha ‘todo ano’ em relação aos 
tratamentos estudados. 

Tratamento Número médio de talos 

1 22,40 ab 

2 16,80 b 

3 25,20 ab 

4 22,6 ab 

5 30,20 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Na Figura 16 observa-se o comportamento do número médio de talos. Esta 

variável mostrou uma correlação de Pearson  perfeita (0,87)  apresentando uma 

correlação forte. 
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Figura 16. Número médio de talos da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar. 

 

4.4.1.3 Maior diâmetro médio de talo  

 

Em relação ao maior diâmetro médio de talo da cebolinha ‘todo ano’ (Tabela 

35), observa-se que a aplicação de ARD-TRS influenciou significativamente nos 

valores médios dos tratamentos. Sendo um maior diâmetro uma característica 

favorável para a cultura, nos tratamentos onde houve aplicação de ARD-TRS 

diferiram da testemunha. O tratamento que apresentou maior diâmetro médio de talo 

foi o T4, tratamento com 75% de ARD-TRS na lâmina total de irrigação. O menor 

valor se apresenta no T1, tratamento sem ARD-TRS. A diferença entre o menor e 

maior valores, T1 e T4, foi de 4 mm por planta, ou seja, houve uma incorporação de 

aproximadamente 43% do diâmetro do talo de cebolinha ‘todo ano’.  

 

Tabela 35. Média do maior diâmetro médio de talo da planta de cebolinha ‘todo ano’ 
em relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Maior diâmetro médio de talo (mm) 

1 7,02 b 

2 10,84 ab 

3 9,94 a 

4 11,02 a 

5 10,60 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 1% de probabilidade. 
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Na Figura 17 observa-se o comportamento do maior diâmetro médio de talo 

encontrado nos tratamentos, onde verifica-se que o maior valor foi notado no T2. 

Esta variável revelou uma correlação de Pearson  perfeita positiva (0,70)  

apresentando uma correlação forte/moderada. 

 

Figura 17. Maior diâmetro médio do talo da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

Heredia Zárate et al. (2002), obtiveram seu maior valor de diâmetro do 

pseudocaule igual a 7,28 mm, sendo este o maior valor encontrado no tratamento 

em que incorporararam 14 t ha-1 de cama-de-frango de corte semi-decomposta ao 

solo, e apenas 6,71 mm de diâmetro do pseudocaule quando a cama-de-frangos de 

corte semi-decomposta foi 14 t ha-1 como cobertura do solo. O maior valor 

encontrado por eles, é próximo ao valor do T1 deste trabalho. 

 

4.4.1.4 Número de perfilhos 

 

Na Tabela 36 encontram-se os valores médios do número de perfilhos por 

planta. O maior número de perfilhos por planta foi encontrado no T1 e o menor no 

T2. 
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Tabela 36. Média do número de perfilhos da planta de cebolinha ‘todo ano’ em 
relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Número de perfilhos 

1 8,80 a 

2 5,00 b 

3 6,80 ab 

4 6,20 b 

5 7,20 ab 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Em relação aos valores de número de perfilhos encontrados por Heredia Zárate 

et al. (2002), observaram respectivamente o maior e menor valor entre 9,47 e 15,60 

número de perfilhos por planta. Estes valores correspondem respectivamente ao 

tratamento com 0 e 14 t ha-1 de cama-de-frango no tratamento com a cama-de-

frango incorporada ao solo e no primeiro corte. Os mesmos autores obtiveram o 

maior número de perfilhos no terceiro corte, com um valor de 29,56 perfilhos por 

planta. Comparando-o com os resultados obtidos neste trabalho, observa-se que o 

maior valor se aproxima do menor valor reportado pelos autores citados, porém 

ainda são inferiores. 

Kummer (2013) afirma que, um maior número de perfilhos pode gerar um maior 

rendimento, podendo assim, interferir na produção da cultura. Entretando,  o maior 

número de perfilhos observado neste estudo foi no T1, porém este não diferiu 

estatísticamente a nível de 5% de probabilidade do T3 e T5.  

Na Figura 18 é possível observar o comportamento do número de perfilhos em 

função das diferentes lâminas de água residuária tratada por radiação solar. 

Percebe-se que, não houve relação linear entre o número de perfilhos e a aplicação 

de ARD-TRS. Esta variável foi a única que se mostrou com uma correlação 

de Pearson  negativa perfeita (-0,23) apresentando uma correlação desprezível. 
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Figura 18. Número de perfilhos da cebolinha ‘todo ano’ em função da porcentagem 
de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

  

 

4.4.1.5 Diâmetro médio do maior perfilho 

 

O diametro médio do maior perfilho apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos (Tabela 37). Não houve diferença significativa entre os tratamentos T2, 

T3, T4 e T5, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2 e 

T3. O menor valor entre os valores de diâmetro médio do maior perfilho foi 

encontrado no T1 e o segundo menor valor no T2, mesmo assim estes não diferiram 

estatisticamente. 

 

Tabela 37. Média do diâmetro do maior talo da planta de cebolinha ‘todo ano’ em 
relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Diâmetro médio do maior perfilho (mm) 

1 7,46 b 

2 10,02 ab 

3 10,22 ab 

4 11,74 a 

5 10,92 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Na Figura 19 é possivel observar o comportamento do diâmetro médio do 

maior perfilho na cultura da cebolinha ‘todo ano’. Esta variável mostrou uma 

correlação de Pearson  perfeita positiva (0,85) apresentando uma correlação forte. 
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Figura 19. Diâmetro do maior perfilho da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

4.4.1.6 Diâmetro médio da touceira 

 

As diferentes porcentagens de ARD-TRS na lâmina de irrigação influenciaram 

no diâmetro médio da touceira, provocando três categorias estatisticas, sendo que o 

T1 e T5 (Tabela 38) foram os únicos classificados em uma única classe, por essa 

ordem, c e a. Apresentando um acrescimo de 81% no seu volume. O segundo maior 

valor foi encontrado no T4. Não houve diferença significativa entre o T3, T4 e T5, 

assim como não houve diferença significativa a nível de 5% de probabilidade entre o 

T2, T3 e T4.  

Na Figura 20 é possível observar o comportamentos dos valores mínimo, 

máximo e médio encontrados em cada tratamento. A correlação desta variável foi de 

0,98,  correlação muito forte. 
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Tabela 38. Média do diâmetro da touceira da planta de cebolinha ‘todo ano’ em 
relação aos tratamentos estudados.  

Tratamento Diâmetro médio da touceira (mm) 

1 29,00 c 

2 36,60 bc 

3 41,20 abc 

4 43,80 ab 

5 52,60 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 
  

Figura 20. Diâmetro médio da touceira da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada na 
lâmina de irrigação. 

 

 

4.4.1.7 Massa de matéria fresca 

 

Na Tabela 39 encontram-se os valores de massa da matéria fresca em gramas 

por planta para cada tratamento da cultura de cebolinha ‘todo ano’. O menor e o 

maior valor encontram-se no T1 e T5. Um aumento de 56,11 g planta-1, ou seja, 

351% a mais quando utilizou-se 100% de ARD-TRS comparando-se quando aplicou 

0% de ARD-TRS. O T5 diferenciou-se de todos os demais tratamentos.  

Os valores encontrados permitiram  observar que se a cultura fosse vendida 

por peso, esta seria uma boa opção para o produtor aumentar sua renda, porém 

geralmente é vendida por maço, neste caso o produtor estaria se beneficiando por 

ter um produto muito mais atraente. 
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Tabela 39. Média da matéria de massa fresca da planta de cebolinha ‘todo ano’ em 
relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Massa da matéria fresca (g planta-1) 

1 15,97 d 

2 23,1 cd 

3 42,80 bc 

4 46,79 b 

5 72,08 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Heredia Zárate et al. (2002) utilizando uma população de 330.000 plantas ha-1, 

obtiveram 2,10 e 8,06 t ha-1 de massa da materia fresca, em função dos tratamentos 

estudados por eles. Utilizando da população relatada pelos autores super citados, 

obteve-se no presente trabalho, respectivamente no T1 e T5, valor de 5 e 24 t ha-1. 

Sandri, Matsura e Testezlaf (2007) encontraram resultados semelhantes, e 

concluíram que, o uso da água residuária demonstrou ser uma fonte de nutrientes 

para as plantas, interferindo principalmente na formação da massa fresca.  

Gama, Souza e Quevedo (2016) avaliando o desenvolvimento de mudas de 

cebolinha produzidas em três tipos de substratos comerciais na região de Dourados-

MS, observaram diferença significativa entre os tratamentos. O substrato Carolina 

promoveu maior peso de folhas e raízes de cebolinha, isto devido ao fato deste 

substrato conter mais nutrientes que os demais testados, o que favorece os 

resultados relatados. 

Na Figura 21 observa-se os valores mínimo, máximo e médio encontrado em 

cada tratamento; sendo possível verificar as diferenças entre os tratamentos. Esta 

variável mostrou uma correlação de Pearson  perfeita positiva (0,97)  apresentando 

uma correlação muito forte. 
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Figura 21. Massa da matéria fresca da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

  

 

4.4.1.8 Massa de matéria fresca e seca 

 

Em massa da matéria seca, percebe-se na Tabela 40 que o menor e maior 

valor foram encontrados no T1 e T5. Constatanto que o T5 difere dos demais 

tratamentos, enquanto que o T2, T3 e T4 não apresentaram diferença siginificativa 

entre si.  

 

Tabela 40. Média da matéria de massa seca da planta de cebolinha ‘todo ano’ em 
relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Massa da matéria seca (g) 

1 3,30 c 

2 3,79 bc 

3 5,56 b 

4 5,68 b 

5 8,05 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No trabalho de Heredia Zárate et al. (2002), obtiveram resultados de 0,16 e 

0,58 t ha-1 de massa da materia seca. Em função do tratamento, valores superiores 

são relatados no presente trabalho, tendo o menor e maior valor de 1 e 2,5 t ha-1, 

respectivamente para os T1 e T5.  
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Na Figura 22 observa-se diferença nos tratamentos, chama-se atenção para T4 

e T5, que apresentou uma elevação. A correlação de Pearson foi perfeita positiva 

(0,96)  apresentando uma correlação muito forte. 

 

Figura 22. Massa da matéria seca da cebolinha ‘todo ano’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

A umidade de um produto está relacionada à massa da materia fresca e seca. 

Silva et al. (2015) observaram uma umidade de 88,82% nas plantas de cebolinha  

comum e 89,94% nas plantas de cebolinha europeia. Na Tabela 41 é possível 

verificar a umidade da cultura de cebolinha ‘todo ano’ encontrada em cada 

tratamento; deve-se atentar ao valor do T5 que foi próximo ao observado por Silva et 

al. (2015). O menor valor foi encontrado no T1, uma diferença de 9,46% a menos 

que o T5. Observa-se que com o aumento da porcentagem de ARD-TRS na lâmina 

total de irrigação, houve uma correlação positiva com a umidade da planta. 

 

Tabela 41. Média da umidade da planta de cebolinha ‘todo ano’ em relação aos 
tratamentos estudados. 

Tratamento Umidade da planta (%) 

1 79,34 

2 83,59 

3 87,01 

4 87,86 

5 88,83 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 
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4.4.2 Salsa ‘graúda portuguesa’ 

 

A cultura da salsa ‘graúda portuguesa’ apresentou um ciclo total de 94 dias, 

estando 64 dias em campo. Braga et al. (2014) relatam em seu trabalho que a 

colheita foi realizada aos 91 dias após a semeadura, diferença de três dias do 

presente trabalho. A evapotranspiração total no período de cultivo foi de 243,16 mm 

e a precipitação total foi de 332,33 mm (Figura 23), porém necessitou de irrigação 

devido o volume de chuva não coincidir com o volume evapotranspirado pela cultura. 

 

Figura 23. Evapotranspiração e precipitação durante o ciclo da cultura de salsa 
‘graúda portuguesa’. 

. 
 

A análise da Tabela 42 mostra que as diferentes concentrações de ARD-TRS 

influenciaram os parâmetros de desenvolvimento da cultura de salsa ‘graúda 

portuguesa’, pois houve diferença significativa em nível de 5% de probabilidade, 

exceto para o altura, número de talos e massa da matéria fresca que foram de 1% 

de probabilidade. 
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Tabela 42. Resultado da análise de variância para os parâmetros avaliados na 
cultura de salsa ‘graúda portuguesa’.  

Variáveis Unidade 
QM 

Tratamento 

QM 

Resíduo 

F CV 

(%) 

Altura Cm 14,39 4,27 3,37** 12,79 

Número de talos - 228,16 50,04 4,56** 22,50 

Diâmetro do maior talo mm 0,29 0,12 2,38* 11,96 

Diâmetro da touceira mm 60,14 19,00 3,17* 14,22 

Massa da matéria 

fresca 

G 570,76 127,83 4,46** 33,79 

Massa da matéria seca G 5,63 2,69 2,09* 29,52 

QM – quadrado médio; F – fator de distribuição estatístico; CV – coeficiente de 
variação. 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

 

Nos próximos subtópicos apresentam-se os resultados e as discussões sobre 

cada análise realizada. 

 

4.4.2.1 Altura da planta  

 

A altura da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ foi também influênciada pela 

aplicação de diferentes concentrações de ARD-TRS, sendo seu menor valor 

encontrado no T1 e o maior valor no T5.  Na Tabela 43 estão apresentados os 

valores médios para este parâmetro para cada tratamento.  

 

Tabela 43. Média da altura da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ em relação aos 
tratamentos estudados. 

Tratamento Altura (cm) 

1 17,70 b 

2 19,00 ab 

3 18,30 ab 

4 18,40 ab 

5 22,00 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 1% de probabilidade. 
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T5 diferiu unicamente do T1, tratamento sem ARD-TRS. Numericamente nota-

se que a altura no T2 foi superior ao T3 e T4. Este resultado de haver um 

incremento na altura com a adição de ARD-TRS coincide com o exposto nestre 

trabalho na cultura de cebolinha ‘todo ano’.  

No presente trabalho, os valores variaram entre 17,7 a 22 cm, valores fora do 

recomendado por Heredia Zárate et al. (2003), pois estes autores relatam que a 

primeira colheita deve acontecer quando a planta tiver 10 a 15 cm de altura. Escobar 

et al. (2010) obtiveram 12,51 cm para altura da salsa ‘graúda portuguesa’ e 17,77 

cm para a salsa lisa. Luz et al. (2012) relatam em seu trabalho como valor máximo 

encontrado  de 16,45 cm para a cultura da salsa crespa. Nohama et al. (2017) 

avaliando a altura de planta de salsa ‘lisa’ e salsa ‘graúda portuguesa’, constataram 

que a variedade lisa teve uma altura maior que a variedade graúda portuguesa, com 

valores respectivos de 33,43 e 31,92 cm, porém não diferem estatísticamente. 

Nohama et al. (2017) relatam valor mínimo e máximo de 25,53 e 35,79 cm, 

respectivamente para cultivo em campo aberto e com tela de sombreamento de 

40%, concluindo que, as plantas cultivadas no ambiente campo aberto, obtiveram a 

menor média, fato similar ao relatado por Braga et al. (2014), pois também avaliaram 

as cultivares lisa e graúda portuguesa, não obtendo diferença estatistica entre elas, 

com valores respectivos de 40,26 e 41,79 cm; quando estes autores foram observar 

o comportamento em campo e com tela de sombreamento e termos-refletora, 

constataram que a cultura em campo apresentou o pior resultado quando 

comparado com os outros tratamentos, 38,55 cm; o melhor tratamento foi com tela 

de sombreamento 30%, 42,76 cm. 

Observa-se na Figura 24 que a altura da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ 

tem  um comportamento linear. Esta variável mostrou uma correlação 

de Pearson  perfeita positiva (0,75) apresentando uma correlação  forte. 
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Figura 24. Altura da salsa ‘graúda portuguesa’ em função da porcentagem de água 
residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

4.4.2.2 Número de talos  

 

Houve diferença significativa a nível de 1% de probabilidade para o número de 

talos da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ (Tabela 45).  

 

Tabela 44.  Média de talos por planta de salsa ‘graúda portuguesa’ em relação aos 
tratamentos estudados. 

Tratamento Número de talos  

1 37,00 b  

2 33,80 b  

3 40,40 ab 

4 36,20 b 

5 51,00 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 1% de probabilidade. 

 

Observa-se o menor e maior valor respectivamente em, T2 e T5. Comparando 

a testemunha (T1) com o T5, observa-se um incremento de 37%, aumento 

correspondente à 14 número de talos por planta. 

Na literatura não se encontra discussões sobre o número de talos, por este 

motivo aqui se encontra uma breve discussão sobre número de folhas da cultura. 

Escobar et al. (2010) obtiveram 4,64 número de folhas para salsa ‘graúda 

portuguesa’ e 8,48 para a salsa ‘lisa’. Luz et al. (2012) relatam valores entre 18,3 e 
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21,1 para número de folhas da salsa ‘graúda portuguesa’. Nohama et al. (2017) 

relatam valores médios de número de folhas de mínimo e máximo iguais a 15,70 e 

20,37, respectivamente para cultivo com nivel de sombreamento de 50% e em 

campo aberto, para a variedade graúda portuguesa; quando comparada no mesmo 

trabalho com a variedade lisa, verifica-se que em todos os parâmetros avaliados, a 

lisa apresentou valores superiores, mostrando diferença significativa em todos os 

tratamentos com telas de sombreamento, e em campo aberto. Braga et al. (2014), 

obtiveram os valores de 6,43 e 8,07 respectivamente para tela sombreada 30% e em 

campo aberto. 

Na Figura 25 observa-se o comportamento linear do número de talos, que 

apesar de apresentar um ajuste de aproximadamente 50%, observa-se a 

discrepancia entre os valores, em função da porcentagem de ARD-TRS. Esta 

variável mostrou uma correlação de Pearson  perfeita positiva (0,71) apresentando 

uma correlação forte. 

. 

Figura 25. Número médio de talos por planta de salsa ‘graúda portuguesa’ em 
função da porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar. 

 

 

4.4.2.3 Maior diâmetro médio de talo  

 

Para o maior diâmetro médio de talo observa-se que houve diferença 

significativa entre os tratamentos (Tabela 45).  
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Tabela 45. Média do maior diâmetro de talo da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ 
em relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Diâmetro dos talos (mm) 

1 2,84 b 

2 3,26 ab 

3 3,34 a 

4 3,40 a 

5 3,44 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Observa-se que numericamente os valores são bem próximos, entre o mínimo 

e máximo houve um incremento de 0,6 mm. 

Examinando a Figura 26, verifica-se que houve um comportamento linear 

crescente, ou seja, conforme aumentou a porcentagem de ARD-TRS na lâmina total 

de irrigação, houve o aumento do diâmetro dos talos, apresentando um R² de 0,77. 

Não foi encontrado na literatura valores para diâmetro do talo da cebolinha. Esta 

variável mostrou uma correlação de Pearson  perfeita positiva (0,87) apresentando 

uma correlação forte. 

 

igura 26. Maior diâmetro médio do talo da salsa ‘graúda portuguesa’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 
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4.4.2.4 Diâmetro médio da touceira 

 

Na Tabela 46 observam-se os valores médios obtidos para o diâmetro da 

touceira de salsa ‘graúda portuguesa’. Verifica-se que houve diferença a nível de 5% 

de probabilidade, enquadrando-os em três grupos.  

 

Tabela 46. Média do diâmetro da touceira da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ 
em relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Diâmetro da touceira (mm) 

1 31,20 c 

2 33,8 bc 

3 36,40 abc 

4 37,00 ab 

5 40,40 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

T5 é estatisticamente igual ao T3 e T4, enquanto que T1 é estatísticamente 

igual ao T2 e T3. Houve um incremento de 9,2 mm do T1 ao T5, incremento 

correspondente a quase 30%. Os valores encontrados no presente trabalho, são 

superiores ao relatado por Heredia Zárate et al. (2003) 29,88 mm. Na Figura 27 

apresenta-se o comportamento do diâmetro médio da touceira. Verifica-se um 

comportamento crescente, demonstrando grande influencia da ARD-TRS. Esta 

variável mostrou uma correlação de Pearson  perfeita positiva (0,98) apresentando 

uma correlação muito forte. 
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Figura 27. Diâmetro médio da touceira da salsa ‘graúda portuguesa’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada na 
lâmina de irrigação. 

 

 

4.4.2.5 Massa da matéria fresca  

 

A ARD-TRS influenciou na massa da matéria fresca da cultura de salsa ‘graúda 

portuguesa’, na Tabela 47 observa-se que T1 foi estatisticamente igual ao T2, T3 e 

T4, diferindo apenas do T5, enquanto que o T5 é estatisticamente igual ao T4. 

Quando se observa os valores presentes em T1 e T5, respectivamente 31,54 e 

60,07 g planta-1, verifica-se um aumento de 90% do peso. 

 

Tabela 47. Média da matéria de massa fresca da planta de salsa ‘graúda 
portuguesa’ em relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Massa da matéria fresca (g) 

1 31,54 b 

2 39,23 b  

3 40,62 ab 

4 38,69 b 

5 60,07 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 1% de probabilidade. 
 

Os valores apresentados na Tabela 47 são superiores aos relatados por Luz et 

al. (2012), que estão entre 19,16 e 11,78 g planta-1. Braga et al. (2014), avaliando as 

cultivares de salsa ‘lisa’ e ‘graúda portuguesa’, observaram que não houve diferença 

estatística entre elas, com valores respectivos de 18,96 e 18,51 g planta-1. Quando 
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estes autores observaram o comportamento em campo e com tela de 

sombreamento e termos-refletora, encontraram valores de 15,89 e 19,17 g planta-1, 

respectivamente para tela termos-refletoras de 30 e 50%, em campo apresentou o 

valor de 17,97 g planta-1, não apresentando diferença estatística. Resultado 

semelhante foi encontrado neste trabalho na cultura da cebolinha ‘todo ano’, 

confirmando o exposto por Sandri, Matsura e Testezlaf (2007), que o uso da água 

residuária demonstrou ser uma fonte de nutrientes para as plantas, interferindo 

principalmente na formação da massa fresca. 

Nohama et al. (2017) relatam valores médios mínimo e máximo de massa 

fresca de salsa ‘graúda portuguesa’ na ordem de 1.455,05 e 1.853,44 g m-2, ambos 

os valores foram obtidos nos tratamentos com telas de sombreamento. O tratamento 

em campo aberto não diferiu estatisticamente do tratamento com tela de 

sombreamento 50%, mas apresentou melhor resultado. Para a variedade ‘lisa’ os 

valores foram de 1.291,21 e 2.057,97 g m-2, respectivamente para cultivo em campo 

e com tela de sombreamento de 40%. Estes autores acima citados, considerando 

uma densidade de plantio de 2 mil plantas ha-1, relatam uma produtividade 

respectivamente para cultivo com tela de sombreamento de 40% e 50% para a 

variedade graúda portuguesa, variando entre 10,91 e 13,90 t ha-1, sendo todos os 

tratamentos estatisticamente iguais, exceto o com tela de sombreamento 40%. 

Valores superiores aos encontrados neste trabalho, pois considerando a mesma 

densidade de plantio, obteve-se como produtividade mínima e máxima de 630,80 e 

1.201,40 g m-2, 6,31 e 12,01 t ha-1, respectivamente. Vale ressaltar que esta não é a 

densidade usual para a cultura, uma população de 400.000 plantas ha-1, geralmente 

é utilizada para a cultura (BRAGA et al., 2014). Utilizando-se desta população, 

observa-se uma produtividade mínima e máxima de 12,62 e 24,03 t ha-1. 

Na Figura 28 é possível observar o comportamento dos valores mínimo, médio 

e máximo encontrados em cada tratamento. Esta variável mostrou uma correlação 

de Pearson perfeita positiva (0,84), apresentando uma correlação forte. 
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Figura 28. Massa da matéria fresca da salsa ‘graúda portuguesa’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

4.4.2.6 Massa da matéria seca 

 

A ARD-TRS influenciou Os valores de massa de matéria seca são 

apresentadas na Tabela 48. Houve um incremento de aproximadamente 46% do T1 

ao T5, sendo estas estatisticamente diferentes. 

 

Tabela 48. Média da matéria de massa seca da planta de salsa ‘graúda portuguesa’ 
em relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Massa da matéia seca (g planta-1) 

1 4,91 b 

2 5,89 ab  

3 5,90 ab 

4 5,70 ab 

5 7,79 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Observa-se que o T1 difere apenas de T5. Os resultados confirmam o já 

explanado por Sandri, Matsura e Testezlaf (2007), “o uso da água residuária 

interferiu principalmente na massa fresca, interferindo consecutivamente na massa 

seca”. Luz et al. (2012) relatam valores  inferiores, entre 0,86 e 1,16 g planta-1, 

valores bem inferiores aos apresentados no presente trabalho. 
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Braga et al. (2014) relatam valores de 2,01 e 1,99 g planta-1 de matéria seca, 

para as cultivares ‘lisa’ e ‘graúda portuguesa’, respectivamente, observando que não 

houve diferença estatistica entre elas. Quando estes autores foram observar o 

comportamento em campo e com tela de sombreamento e termos-refletora, 

obtiveram massa seca  no  valor de  2,05 g planta-1, sendo o maior valor, tratamento 

em campo aberto, obtendo resultados inferiores aos encontrados neste trabalho. 

Nohama et al. (2017) relatam valores mínimo e máximo para a cultura de salsa 

‘graúda portuguesa’ variando entre 78,11 e 176,74 g m-2 de matéria seca, ambos 

resultados obtidos nos tratamentos com sombreamento. O valor em campo aberto 

foi de 173,93 g m-2 de matéria seca. Os valores encontrados neste trabalho variaram 

entre 98,20 e 155,80 g m-2, mostrando que os valores são inferiores ao relatado por 

Nohama et al. (2017). 

O comportamento mínimo, médio e máximo em cada tratamento se 

apresentam na Figura 29. Esta variável mostrou uma correlação de Pearson perfeita 

positiva (0,83) apresentando uma correlação forte. 

 

 

 

Figura 29. Massa da matéria seca da salsa ‘graúda portuguesa’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 
 

4.4.3 Abobrinha ‘italiana’ 

 

A cultura da abobrinha ‘italiana’ teve seu ciclo total de 94 dias, sendo 74 dias 

do transplantio a colheita final. A evapotranspiração total no período de cultivo foi de 
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418,96 mm e a precipitação total foi de 238,49 mm. Observa-se que a 

evapotranspiração foi maior que a precipitação, porém como se verifica na figura 

abaixo (Figura 30), em alguns dias a precipitação foi elevada, chegando a 74 mm 

em um único dia. 

 

Figura 30. Evapotranspiração e precipitação durante o ciclo da cultura de abobrinha 
‘italiana’. 

 

 

Na Tabela 49 apresenta-se a análise de variância para a cultura da abobrinha 

‘italiana’. Observa-se que diferentes porcentagens de a ARD-TRS na lâmina total de 

irrigação não influenciou no número de frutos planta-1 e a massa fresca do fruto, 

influenciando as caracteristicas de comprimento total do fruto e diâmetro do bojo, 

apresentando significancia à nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 49. Análise de variância para os parâmetros avaliados na cultura da 
abobrinha ‘italiana’.  

Variáveis Unidade 
QM 

Tratamento 

QM 

Resíduo 

F CV 

(%) 

Número de frutos 

planta-1 

- 0,74 0,45 1,64ns 51,96 

Comprimento total do 

fruto 

cm 99,53 57,50 1,73* 45,68 

Diâmetro do bojo mm 825,34 425,237 1,94* 44,57 

Massa fresca do fruto g 190821 171117 1,12ns 85,29 

QM – quadrado médio; F – fator de distribuição estatístico; CV – coeficiente de 
variação. 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade  
ns – não significativo a nível de 5% de probabilidade. 
  

4.4.3.1 Número de frutos por planta  

 

A pesquisa mostrou que as diferentes porcentagens de ARD-TRS na lâmina 

total de irrigação, não influenciaram no número de frutos planta-1, sendo 

estatísticamente iguais. Na Tabela 50 encontram-se os valores médios obtidos em 

cada tratatamento. 

 

Tabela 50. Média do número de frutos por planta de abobrinha ‘italiana’ em relação 
aos tratamentos estudados. 

Tratamento Número de frutos planta-1 

1 1,13 a 

2 1,80 a 

3 1,20 a 

4 0,93 a 

5 1,74 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Observa-se que o menor e maior valor foram encontrados no T4 e T2 

respectivamente. Resultado semelhante foi reportado por Olinik et al. (2011), pois 

avaliando a cultura de abobrinha ‘italiana’ obtiveram valores de frutos planta 
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variando entre 2,00 e 3,75, sendo o menor valor no tratamento com solo descoberto. 

O maior valor encontrado neste trabalho é  próximo ao relatado pelos os autores 

acima citados.  

Resultado semelhante foi encontrado por Araújo et al. (2012) e Araújo et al. 

(2013), avaliando respectivamente as variedades ‘mirian’ e ‘italiana’, pois 

observando diferentes doses de potássio em cobertura na produção de frutos de 

abóbrinha ‘italiana’, concluiram que, as doses de adubação potássica de cobertura 

não resultam em ganhos de produtividade, os números de frutos comerciais 

reportado pelos autorores acima citados para a cultura da abobrinha ‘italiana’ são 

5,9 e 10,9, respectivamente para as épocas de outono e primavera, valores 

superiores aos relatados neste trabalho. Porém estes autores relatam que a época 

de cultivo influencia algumas características avaliadas por eles, entre elas o número 

de frutos. Lúcio et al. (2008) relatam que a variância média da massa de frutos de 

abobrinha ’italiana’ em múltiplas colheitas, em duas estações sazonais apresentam 

variância heterogêneas entre as colheitas. 

Já Pôrto et al. (2012) avaliando o número de frutos por planta em função de 

diferentes doses de nitrogênio, observaram uma resposta positva com o incremento 

do nutriente, pois com o aumento da adubação nitrogenada apresentou aumento na 

variável analisada, enquanto que, os valores apresentados no presente trabalho são 

próximos ao valor mínimo ralatado pelos autores acima citados. Os valores relatados 

por estes autores estão entre 1,5 a 7,7 frutos por planta. Mostrando que a cultura 

responde muito bem ao elemento, porém observa-se que os valores de nitrogênio 

nas água utilizadas são baixos, principalmente na ARD-TRS. O que sugere que para 

esta cultura especificamente seria necessário o complementar a adubação com 

outras fontes.  

Na Figura 31 é possível observar o comportamento dos tratamentos estudados. 

Esta variável mostrou uma correlação de Pearson perfeita positiva (0,14) 

apresentando uma correlação desprezível. 
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Figura 31. Número médio de frutos por planta de abobrinha ‘italiana’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar. 

 

 

4.4.3.2 Comprimento total do fruto  

 

Através dos resultados da Tabela 51, observa-se que a ARD-TRS influenciou o 

comprimento total do fruto à nível de 5% de probabilidade. Os valores se 

enquadraram em dois grupos. 

 

Tabela 51.  Média do comprimento total do fruto de abobrinha ‘italiana’ em relação 
aos tratamentos estudados. 

Tratamento Comprimento total do fruto (cm) 

1 15,31 ab 

2 22,00 a 

3 21,01 ab 

4 11,08 b 

5 18,52 ab 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os dados mostram que os tratamentos que apresentaram o menor e maior 

valor foram no T4 e T2. Desta forma apenas os frutos do T2 e T3 estariam aptos 

para serem colhidos, isto conforme o exposto por Silveira e Carvalho (2018), que 

recomendam que a colheita deve ocorrer quando os frutos atingirem cerca de 20 a 

22 cm de comprimento. Porém considerando o exposto por Pôrto et al. (2012), os 
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frutos do T2 e T3 estão acima do comprimento, pois o comprimento do fruto deve 

estar entre 15 a 20 cm. 

Araújo et al. (2012) trabalhando com cinco doses de potássio (0, 50, 100, 200 e 

400  kg ha-1 de K2O) em cobertura na cultura da abóbora Mirian,  observaram não 

significância no  número total dos frutos pelo teste F à 5%.  

O comportamento máximo, médio e mínimo do comprimento total do fruto de 

abobrinha ‘italiana’ é apresentado na Figura 32. Esta variável se mostrou com uma 

correlação de Pearson negativa perfeita (-0,16) apresentando uma correlação 

desprezível. 

 

Figura 32. Comprimento médio total do fruto de abobrinha ‘italiana’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

4.4.3.3 Diâmetro do bojo  

 

O diâmetro do bojo da abobrinha ‘italiana’ sofreu influencia das diferentes 

porcentagens de ARD-TRS à nível de 5% de probabilidade. Na Tabela 52 

apresenta-se os valores de diâmetro do bojo da abobrinha ‘italiana’.  
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Tabela 52. Média do diâmetro do bojo dos frutos de abobrinha ‘italiana’ em relação 
aos tratamentos estudados.. 

Tratamento Diâmetro do bojo (mm) 

1 48,25 ab 

2 63,15 a 

3 56,41 a 

4 29,03 b 

5 51,99 ab 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O menor e maior  valores de diâmetro do bojo são respectivamente T4 e T2, 

mesmo comportamento da variável comprimento do fruto. Observa-se que T4 difere 

do T2 e T3, sendo os demais estatísticamente iguais. O tratamento que apresentou 

o maior diâmetro de bojo foi o com 25% de ARD-TRS na lâmina total de irrigação. 

De acordo com Silveira e Carvalho (2018) apenas o T1 está dentro do intervalo, os 

demais encontram-se com valores superiores ou inferiores aos recomendados. 

Porém se considerar o intervalo relatado por Pôrto et al. (2012), observa-se que o T2 

e T4 apresenta-se respectivamente com valor superior e inferior ao recomendando, 

pois estes autores informam que o fruto deve apresentar entre 40 a 50 mm de 

diâmetro. 

Araújo et al. (2012) trabalhando com cinco doses de potássio (0, 50, 100, 200 e 

400  kg ha-1 de K2O) em cobertura na cultura da abóbora,  observaram não 

significância estatística no  diâmetro do bojo dos frutos pelo teste F à 5%. 

Comportamento mínimo, médio e máximo do diâmetro médio do bojo da 

abobrinha esta apresentado na Figura 33. Esta variável mostrou com uma 

correlação de Pearson negativa perfeita (-0,33), apresentando uma correlação fraca. 
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Figura 33. Diâmetro médio do bojo da abobrinha ‘italiana’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada na 
lâmina de irrigação. 

 

 

4.4.3.4 Massa fresca do fruto  

 

Os resultados obtidos na análise estatística (Tabela 53), mostram que 

diferentes concentrações de ARD-TRS não influenciaram no parâmetro de massa 

fresca do fruto de abobrinha ‘italiana’. 

 

Tabela 53. Média da matéria de massa fresca do fruto de abobrinha ‘italiana’ em 
relação aos tratamentos estudados. 

Tratamento Massa média fresca do fruto (g fruto-1) 

1 311,88 a 

2 629,33 a 

3 519,00 a 

4 269,71 a 

5 718,37 a 

Médias seguidas por pelo menos uma letra igual, indicam que não diferem entre si 
pelo teste LSD de Fisher ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os dados apresentados na Tabela 53 mostram que o menor e maior valor 

encontrado foram no T4 e T5, respectivamente 269,71 e 718,37 g planta-1.  

Pôrto et al. (2012) relatam que os frutos em seu trabalho coletados 

apresentavam peso variando entre 150 a 250 g. Os resultados no presente trabalho 

são superiores aos relatados pelos autores citados, pois até mesmo o tratamento 

que apresentou o menor valor, é superior ao explanados. Enquanto que Lúcio et al. 
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(2008) observaram valores médios de 410,8 e 463,6 g planta-1, respectivamente  

para as estações verão/outono e inverno/primavera, valores superiores aos 

encontrados neste trabalho apenas nos tratamentos T1 e T4. Na Figura 34 observa-

se o comportamento máximo, médio e mínimo da massa médio fresca do fruto 

planta-1. Esta variável mostrou uma correlação de Pearson perfeita positiva (0,37) 

apresentando uma correlação fraca. 

 

Figura 34. Massa da matéria fresca da abobrinha ‘italiana’ em função da 
porcentagem de água residuária doméstica tratada por radiação solar aplicada. 

 

 

Ramos et al. (2013) obtiveram o resultade de 1.308,25 g planta-1, para o 

tratamento testemunha, sendo que seus valores variaram de 981,49 a 1.717,94 g 

planta-1, valores encontrados para produção total. Avaliando a produção comercial 

estes autores obtiveram valores entre 741,33 e 1.413,69 g planta-1.  No presente 

trabalho os valores variaram entre 622,80 e 1.249,96 g planta-1, sendo o maior valor 

apresentando no T5, resultado bem parecido ao encontrado por Ramos et al. (2013). 

A produtividade entre 4 e 30 t ha-1 foi apresentada por Pôrto et al. (2012), 

sendo influenciada pelas diferentes doses de nitrogênio. Olinik et al. (2011) 

obtiveram valores de produtividade entre 3,24 e 9,66 t ha-1. A menor e  maior 

produtividade foram reportados no T4 e T5, respectivamente, com valores variando 

entre 3,52 a 12,50 t ha-1, mostrando que os valores no presente trabalho são 

próximos ao mínimo e máximo relatado por Olinik et al. (2011), porém inferior aos 

reportados por Pôrto et al. (2012). 

Conforme pode-se observar nas imagens abaixo (Figura 35), o solo durante 

alguns dias apresentava-se com umidade elevada, não sendo característica 
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favorável para a cultura, além da umidade ter favorecido o aparecimento de 

doenças, mas mesmo assim sua produtividade esta dentro das relatadas na 

literatura (OLINIK et al., 2011; PÔRTO et al., 2012). Devido ao aparecimento do 

oídio, foi necessário utilizar a dosagem de 600 mL p.c. ha-1 de Revus®, aplicando 

100 L de calda por hectare a cada 15 dias. 

 

Figura 35. Estado fisiosanitário e umidade do solo durante o cultivo da abobrinha 
‘italiana’. 

 

 

4.5 Presença de Escherichia coli nas amostras de água e nas culturas. 

 

A Tabela 54 apresenta os valores de E. coli quantificados na ARD-TRS. 

Observa-se que os valores encontram-se dentro do recomendado pela WHO (1989), 

<1x103 NMP 100 mL-1. 

 

Tabela 54. Número mais provável (NMP) de E. coli na água residuária tratada por 
radiação solar. 

 E. coli 

Data da análise NMP 100 mL-1 

20/06/16 <1x102 

25/07/16 <1x102 

31/10/16 <1x102 

 

Alves (2015) avaliando as características do afluente observou valor mínimo, 

máximo e médio de E. coli  de 3x104; 2,42x107 e 7,16x105 NMP 100 mL, 
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respectivamente. Após o tratamento com dose de 125 mg L-1 de peróxido de 

hidorgênio (H2O2) e lâmina de água de 10 cm de ARD-TRS, observou concentração 

final de E. coli (NMP 100 mL-1) com valores respectivos para mínimo, máximo e 

média de 5,2x101; 1,03x103 e 3,11x102. O valor encontrado no presente trabalho é 

inferior ao valor médio relatado pela autora acima citada, pois nas três análises 

encontrou-se o valor de  <1x102 NMP 100 mL-1, porém afirma-se que tenha no 

máximo este valor, pois trabalhou-se com a diluição de 10-2 devido a WHO (1989) 

determinar que água utilizadas para irrigar culturas que serão consumidas cruas 

deva conter no máximo 1.000 NMP 100 mL-1. 

Fravet e Cruz (2007) avaliando a qualidade microbiológica da água utilizada 

para irrigação de hortaliças na região de Botucatu-SP em dez propriedades, 

observaram que 20% das propriedades estão com valores acima do permitido pela 

WHO (1989). Assim, estes autores afirmaram que a água utilizada para irrigar as 

hortaliças recebeu carga de esgoto doméstico e não recebeu tratamento posterior 

para o seu uso. 

Cristovão, Iaria e Candeias (1967) avaliando as condições sanitárias das águas 

de irrigação em hortas do Estado de São Paulo, concluiram que: “as 55 amostras 

das águas de irrigação das hortas examinadas revelaram, através de exame 

bacteriológico, alto grau de poluição fecal” e “...mostram que todas ultrapassaram de 

muito os limites máximos tolerados para a irrigação de vegetais consumidos crus.”, 

pois os NMP por 100 mL-1 de E. coli variaram entre 30 e > 1.100.000.  Resultado 

parecido foi encontrado por Franco, Hernandez e Vanzela (2007) avaliando 

qualidade de água para irrigação na microbacia do córrego Três Barras, Marinópolis-

SP, dos cinco pontos avaliados, apenas em um ponto tinha < 1.000 NMP por 100 

mL, sendo que no geral variaram entre 0 e 22.000 NMP 100 mL-1. Entretanto, 

Sandri, Matsura e Testezlaf (2007), avaliando a qualidade da água residuária, 

observaram que, as concentrações de E. coli ficaram acima do limite recomendado 

pela WHO (1989) para irrigação irrestrita, pois o menor valor encontrado por estes 

autores foi de 1,7 x104 NMP 100 mL-1. 

Já no trabalho realizado por Silva et al. (2016) no munícipio de Caruaru, PE, 

das cinco propriedades avaliadas, 100% das amostras encontram-se dentro dos 

padrões estabelecido pela WHO (1989), pois os valores variaram de 2 a 26 NMP mL-

1. 
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No presente trabalho, apesar de estar se utilizando água residuária doméstica 

tratada por radiação solar, observa-se valores baixos de contaminação na água, 

estando dentro dos padrões estabelecidos pela WHO (1989).  

Os resultados para E. coli por grama para as culturas de cebolinha ‘todo ano’, 

salsa ‘graúda portuguesa’  e abobrinha ‘italiana’ apresentam-se com valores <1x103 

NMP de E. coli  para todas as amostras analisadas, exceto para o T5 da cultura de 

cebolinha ‘todo ano’, T1 da cultura de salsa ‘graúda portuguesa’, T2 e T5 da cutura 

de abobrinha ‘italiana’ que o valor máximo encontrado foi de 1x103 NMP de E. coli . 

As amostras sólidas analisadas não estão de acordo com a Legislação ANVISA 

n. 12, pois esta estabelece valor máximo de 102 NMP g-1 para hortaliças a serem 

consumidas cruas. Devido o experimento ter sido realizado em campo aberto, 

suceptivel à vários agentes contaminantes, observa-se que houve outra fonte de 

contaminação dos vegetais, já que a ARD-TRS estava com <102 NMP 100 mL-1, 

visto que, o T1, tratamento sem ARD-TRS, apresentou valou máximo de 1x103 NMP 

g-1. Esta contaminação pode ter ocorrido devido a vários fatores, onde cita-se chuva, 

tratos culturais e adubaçõe.  

Os resultados resultados presentes acima colaboraram com o exposto por 

Cristovão, Iaria e Candeias (1967), onde nesta data já relatavam que águas poluídas 

usadas na irrigação constituirão uma das fontes de poluição e contaminação não só 

do solo, mas como dos vegetais, pois a capacidade de sobrevivência dos 

microorganismos patogênicos intestinais em hortaliças é comprovada.  

Silva, Cavalli e Oliveira (2006), avaliaram a presença de coliformes totais e E. 

coli em alimentos, encontrando que de 26 hortaliças estudadas, sete amostras 

(26,9%) apresentaram-se contaminadas, com valores acima do permitido pela 

legislação ANVISA.  

No trabalho realizado por Frittoli e Rodrigues (2014), avaliando a qualidade 

microbiológica de 20 amostras de acelga, alface, couve e repolho minimamente 

processadas, observaram que 35% do número total de amostras eram impróprias 

para o consumo humano. Os mesmos autores relatam que, a utilização de uma 

água fora dos padrões estabelecidos pelos orgãos competentes, pode causar danos 

ao equipamento e à saúde pública, porém apesar da ARD-TRS utilizada neste 

trabalho estar dentro dos padrões, observou-se que esta água provocou 

entupimento nos emissores do equipamento de irrigação, porém não foram danos 
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irreparavéis, sendo este o pior resultado encontrado nesta pesquisa. Os resultados 

demonstram que o sistema de tratamento de ARD e de produção agrícola estudados 

não causará danos à saúde pública, pois apresenta valores de E. coli  dentro do 

estabelecido, sendo este um dos indicadores de qualidade microbiologica, além de 

aumento de produtividade agrícola. 

Silva et al. (2016) avaliando a produção de alface e coentro em propriedades 

irrigadas com água de açude ou poços artesianos, encontraram que, as culturas 

apresentaram um valor altamente elevado de E. coli . Estes autores encontraram 

valores entre 500 e ≥ 1.600 NMP g-1, enquanto que a água utilizada no trabalho dos 

autores citados acima, apresentou valor ≥ 1.600 NMP 100 mL-1, ou seja, os valores 

de coliformes nas culturas esta diretamente ligado aos coliformes presentes na 

água, porém vale ressaltar que o produto pode ser contaminado do plantio ao 

processamento, ou seja, a contaminação no produto processado pode não estar 

diretamente vinculado à água de irrigação e ser um problema de pós-colheita. Ucker, 

Gandra e Gandra (2015) avaliando amostras de brócolis de cultivo orgânico e 

convencional comercializados em feiras livres da cidade de Pelotas-RS, observaram 

que os valores  de coliformes fecias (NMP g-1) para o cultivo convencional e o 

orgânico variaram entre 0 e 300 e 0 e 3.000, respectivamente, concluindo que o 

cultivo orgânico teve uma concentração maior de coliformes termotolerantes em 

relação ao cultivo convencional, isto devido à adubação de origem fecal. Silva et al. 

(2016) avaliando as culturas de alface e coentro em cinco propriedades, observaram 

que apesar das águas de todas as propriedades estarem dentro dos padrões 

estabelecidos, quatro amostras, sendo duas de alface e duas de de coentro, 

encontram-se fora dos padrões para culturas consumidas in natura, concluindo-se 

que a contaminação pode a ocorrer durante todo o processo do produto, da 

semeadura à comercialização, e não apenas pela água da irrigação. 

Conforme os resultados apresentados nesta seção e nas anteriores do capitulo 

de Resultados e Discussão pode-se dizer que a adição de ARD-TRS na irrigação, 

influênciou signitivamente no crescimento de todas as cultura estudadas, sem 

indicar perigo de contaminação. Porém observa-se que para tratar esta água 

necessita de um reagente químico, peróxido de hidrogênio, dificultando o tratamento 

em áreas rurais, então aqui se recomenda estudar alternativa que permitam realizar 

o tratramento sem a necessidade de aplicar reagentes químicos. 
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Os resultados encontrados neste trabalho, confirmam o exposto por Tsutiya 

(2001), que  o reuso da água na agricultura gera redução de custos, pois se faz uma 

economia de fertilizantes, além de aliviar a demanda de água  aumentar a oferta de 

água nas áreas agrícolas. Porém esta deve-se atentar aos cuidados necessários, 

para realizar uma prática sanitariamente segura, economicamente viável e 

ambientamente sustentável. Neste mesmo trabalho, este autor alegou sobre o pouco 

conhecimento no Brasil à respeito do assunto, necessitando de pesquisas e ações 

na direção do reuso controlado, incluindo a regulamentação do seu uso. O que se 

observa é que após 17 anos o cenário brasileiro têm mudado pouco, ainda falta 

legislação mais especifíca e programas governamentais de irrigação e gestão de 

recursos hídricos. 

Em resumo, a Tabela 55 apresenta os principais resultados obtidos nos 

parâmetros de solo, sistema de irrigação, qualidade da água para irrigação, 

desenvolvimento da cultura e qualidade microbiologica com a aplicação de dferentes 

porcentagens de água residuária tratada por radiação solar na lâmina total de 

irrigação: 
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Tabela 55. Influência da aplicação de ARD-TRS nos parâmetros avaliados. 
Parâmetro Análise Resultado 

Solo Química 
Houve tanto aumento quanto 

diminuição dos elementos 

Sistema de 

irrigação 
Uniformidade 

Apresentou uma diminuição, porém 

reversível após a lavagem da fita 

gotejadora  

Qualidade da 

água para 

irrigação 

Química 

Está adequada para ser utilizada na 

irrigação de culturas a serem 

consumidas in natura 

Desenvolvimento 

das culturas 

Cebolinha 
Apresentou aumento em sua 

produtividade. 

Salsa Houve incremento na produção. 

Abobrinha 

Não apresentou diferença entre os 

tratamentos, mostrando a necessidade 

de uma outra fonte de elementos 

Qualidade 

microbiólogica 

Água para irrigação 
Está dentro do recomendado pela 

legislação em vigor 

Culturas irrigadas 

Existe evidência de contaminação 

cruzada logo após a irrigação.  Os 

resultados obtidos apresentam valores 

de E. Coli inferiores ou superiores aos 

relatados na legislação em vigor. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Os resultados apresentados permitem concluir que: 

i. A qualidade da água residuária doméstica tratada por radiação solar está apta 

para ser utilizada em culturas a serem consumidas in natura, assim como também 

para dispor em solo; 

ii. A utilização da água residuária doméstica tratada por radiação solar 

influenciou no solo, na fita gotejadora e principalmente no desenvolvimento das 

culturas estudadas, pois houve pequenas mudanças nos elementos químicos do 

solo; apresentou diminuição do desempenho do sistema de irrigação, porém 

reversível; e as culturas apresentaram um aumento na produtividade, porém as 

culturas responderam de formas diferentes à aplicação de água residuária 

doméstica tratada por radiação solar; 

iii. Os valores de E. coli encontrados em algumas amostras nas culturas 

apresentam uma provável contaminação cruzada ou uma reativação dos 

microrganismos, havendo a necessidade de verificar a possível causa. 
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