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INFLUÊNCIA DE RESÍDUOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS 

COMPONENTES DE PRODUÇÃO DA CULTURA DO GIRASSOL1 

R. A. S. Lima2, A. C. B. Kummer3, M. S. Diamante4, C. A. Soares5, C. M. Santos6, J. V. R. S. 

Souza7, H. G. Filho8 

RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar a influência dos resíduos de tratamento de 
esgoto nos componentes de produção da cultura do girassol. O estudo foi realizado no período 
de 13 de setembro de 2013 a 5 de janeiro de 2014, em estufa, na área experimental do 
Departamento de Solos e Recursos Ambientais pertencente à Faculdade de Ciências 
Agronômicas (FCA/UNESP), Botucatu - SP. Foi utilizado um híbrido simples de girassol, 
HELIO 250. O experimento foi conduzido em vasos, irrigados com dois tipos de água (água de 
abastecimento e água residuária). Foi utilizado lodo de esgoto compostado em substituição à 
adubação convencional. A irrigação com água residuária proporcionou aumento na maioria 
das variáveis analisadas devido às características químicas do efluente de esgoto tratado, 
principalmente em relação ao nitrogênio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: produtividade, efluente, rendimento de óleo. 

WASTE TREATMENT INFLUENCE SEWAGE IN SUNFLOWER CROP 
PRODUCTION COMPONENTS 

ABSTRACT: The study aimed to evaluate the influence of sewage treatment waste in 

sunflower crop production components. The study was carried out from 13 September 2013 to 

5 January 2014 at the study in a greenhouse at the experimental area of the Department of Soil 

and Environmental Resources of Agricultural Sciences Faculty belonging to Universidade 

Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (FCA / UNESP), Botucatu - SP. A simple 

sunflower hybrid was used, HELIO 250. The experiment was conducted in pots. The pots 

were irrigated with two types of water (water supply and waste water). Was used sewage 

sludge composted instead of conventional fertilization. Irrigation with wastewater provided an 

increase in most variables due to the chemical characteristics of the treated sewage effluent, 

especially in relation to N. 

KEYWORDS: productivity, effluent, oil yield. 

 

INTRODUÇÃO 

 A utilização de resíduos de tratamento de esgoto na agricultura apresentaria 

imensuráveis benefícios ambientais, com o aproveitamento das águas residuais e do material 

orgânico gerado pelas estações de tratamentos de esgoto, além da redução de custos com 

adubos químicos, devido ao retorno dos elementos ao seu ciclo biogeoquímico e a diminuição 

do passivo ambiental de aterros sanitários. Segundo COSCIONE et al. (2010), o principal 
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benefício para o ambiente é a reciclagem dos nutrientes e da matéria  orgânica presentes no 

lodo, substituindo parcialmente a utilização de adubos químicos. Contudo, a utilização desses 

resíduos na agricultura ainda é restrita e os entraves na sociedade brasileira impedem o seu 

uso. 

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo avaliar a influência dos resíduos de 

tratamento de esgoto nos componentes de produção da cultura do girassol. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no período de 13 de setembro de 2013 a 5 de janeiro de 

2014, em estufa agrícola na área experimental do Departamento de Solos e Recursos 

Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas pertencente à Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCA/UNESP), Botucatu - SP. A temperatura média anual 

é de 20,3 ºC (CUNHA & MARTINS, 2009). Foi utilizado um híbrido simples de girassol, 

HELIO 250. O estudo foi conduzido em vasos de PVC (Policloreto de vinil – plástico), com 

volume de 42,5 L. O solo utilizado é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico de 

textura média, segundo BETTIOL et al. (1983) e revisado por normas da EMBRAPA (2006). 

Os vasos foram irrigados com dois tipos de água (água de abastecimento e água residuária). 

Utilizou-se lodo de esgoto compostado em substituição à adubação convencional. Os vasos já 

haviam sido utilizados anteriormente: Soja (2011/2012) em sucessão ao trigo (2011). Trigo 

(no ano de 2012) e soja (no ano de 2012/2013), aplicando-se a mesma estrutura de pesquisa. 

O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo de parcelas 

subdivididas, a variável foi submetida à análise de variância a 5% de probabilidade, sendo as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância, optou-se por fazer a análise 

estatística dos tratamentos que receberam somente lodo de esgoto compostado. Em cada 

parcela foi usada um tipo de água para irrigação: PARCELA A (água residuária) e PARCELA 

B (água de abastecimento). As subparcelas receberam sete níveis de adubação nitrogenada, 

um total de 14 tratamentos com 10 repetições. Cada repetição foi representada por um vaso, 

totalizando cento e quarenta unidades experimentais. As quantidades de lodo de esgoto 

compostado foram calculadas em função do teor de nitrogênio presente no material orgânico 

na base seca. Os tratamentos nas parcelas experimentais seguiram o princípio da casualização 

(BANZATTO & KRONKA, 2008), e são assim apresentados: T0 = sem adubação 

nitrogenada; T1 = 100% de adubação nitrogenada mineral; T2 = 50% de adubação 

nitrogenada mineral + 50% de adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto 
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compostado; T3 = 100% de adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto compostado; 

T4 = 150% de adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto compostado; T5 = 200% 

de adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto compostado e T6 = 250% de 

adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto compostado. Todos os tratamentos 

receberam adubações químicas complementares com superfosfato simples (P2O5), cloreto de 

potássio (K2O) e ácido bórico (B) de acordo com recomendação proposta por Raij et al. 

(1997). 

O sistema de irrigação utilizado foi o de gotejamento, com dois sistemas independentes, 

um para cada parcela experimental. Cada sistema era composto por um conjunto Motobomba 

Ferrari, modelo IDB-35, de 1/3 de cv, um filtro de discos de 1 e 1/2” 50 microns e um 

manômetro em que a pressão era regulada para 10 m.c.a.  

A rede hidráulica do sistema era composta por mangueiras de polietileno de 26,3 mm na 

linha principal e de 13,8 mm nas linhas laterais onde foram inseridos microtubos PELBED 

(microtubos de polietileno) de 5 mm de diâmetro interno. Na extremidade do microtubo foi 

adaptado o gotejador marca Netafim autocompensante com vazão nominal de 8 L h-1, em um 

total de 140 gotejadores (um gotejador por vaso).  

A quantidade de água utilizada pela cultura era determinada pela evapotranspiração da 

cultura e estimada diariamente a partir da evaporação do Tanque Classe A, localizado na parte 

central da estufa agrícola. 

A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada pela seguinte equação:  

���=��� * ��                                                                                                                                       (01)  

Onde:  

ETc: Evapotranspiração da cultura; ETo: Evapotranspiração de referência, é a 

evapotranspiração obtida pelo produto entre a evaporação do Tanque Classe A (ECA) e o 

coeficiente do tanque (Kp), o qual foi determinado pelo método de SNYDER (1992); Kc: 

Coeficiente da cultura.  

Assim, a lâmina de água a ser aplicada em cada vaso foi determinada pela equação:  

���=ETc * AEf                                                                                                                                      (02) 

Onde:  

Lap: Lâmina a ser aplicada;  A: Área do vaso; Ef: Eficiência do sistema de irrigação (95%).  

Vale ressaltar que o tempo de irrigação foi obtido pela razão entre a lâmina de água a 

ser aplicada e a intensidade de aplicação do gotejador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produtividade e o rendimento de óleo de plantas de girassol foram significativos para 

ambos os tipos de águas e para os tratamentos. As plantas tratadas com água residuária 

obtiveram maior produtividade (2178,8 kg ha-1), que quando comparadas a água de 

abastecimento (Tabela 1), estando acima da média nacional de produtividade da cultura que é 

em torno de 1.533 kg ha-1 (CONAB, 2015). Em relação aos tratamentos, a maior 

produtividade pode ser observada em plantas que receberam lodo de esgoto compostado como 

fonte de adubação nitrogenada (T3, T4, T5 e T6). 

Tabela 1. Resultados médios da produtividade, peso de mil sementes, massa seca da parte aérea (g planta-1), teor 
de óleo e rendimento de óleo em plantas de girassol. 

Tipos de 
Água 

Tratamentos (1)  

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Médias 

Produtividade (kg ha-1)  

AR - - - - - - - 2178,8A 

AB - - - - - - - 1094,1B 

Médias 1012,9e 1047,3e 1431,4d 1759,5c 1932,6bc 2092,0ab 2179,4a - 

CV1(%) = 12,34; CV2(%) = 14,43; DMS3 = 195,66; DMS4 = 310,37  

Peso de mil sementes (g planta-1)  

AR 59,59Ac 58,59Ab 58,31Ab 57,99Ab 61,19Aa 60,78Aa 60,52Aa - 

AB 54,16Bc 50,20Bd 50,25Bd 53,80Bc 53,08Bc 56,22Bb 58,63Ba - 

CV1(%) = 1,25; CV2(%) = 1,01; DMS1 = 0,39; DMS2 = 0,78  

Massa seca da parte aérea (kg ha-1)  

AR 1869,0Ac 1963,4Abc 2213,9Aab 2180,2Aab 2359,9Aa 2403,5Aa 2409,7Aa - 

AB 728,3Be 1070,0Bd 1536,8Bc 1693,5Bbc 1894,4Bab 2028,7Ba 2064,6Ba - 

CV1(%) = 13,47; CV2(%) = 10,97; DMS1 = 90,22; DMS2 = 196,71  

Teor de óleo (%)  

AR 52,67Ab 52,67Bb 50,63Ac 49,41Ad 50,32Ac 53,53Aa 52,33Ab - 

AB 48,67Bc 53,05Aa 49,54Bb 48,28Bc 48,54Bc 48,49Bc 47,78Bd - 

CV1(%) = 0,21; CV2(%) = 0,31; DMS1 = 0,09; DMS2 = 0,29  

Rendimento de óleo (kg ha-1)  

AR - - - - - - - 3760,8A 

AB - - - - - - - 1794,4B 

Médias 1784,9e 1800,5e 2402,8d 2920,7c 3219,7bc 3597,3ab 3717,3a - 

CV1(%) = 3,17; CV2(%) = 8,89; DMS3 = 310,14; DMS4 = 604,13  
(1)T0= sem adubação nitrogenada; T1 = 111 kg ha-1 de uréia; T2 = 3.1 t ha-1 de lodo de esgoto compostado como 
fonte de N (plantio) + 55 kg ha-1 de uréia (cobertura); T3, T4, T5 e T6 refere-se à 6.2, 9.3, 12.5 e 15.6 t ha-1 de 
lodo de esgoto compostado como fonte de N, respectivamente. * AR = água de residuária; AB = água de 
abastecimento (água potável); CV1 = coeficiente de variação da parcela; CV2 = coeficiente de variação da 
subparcela; DMS1 = diferença mínima significativa da parcela dentro da subparcela; DMS2 = diferença mínima 
significativa da subparcela dentro da parcela; DMS 3 e 4 = diferença mínima significativa da parcela e subparcela, 
respectivamente.**Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre 
si pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. 
 

LOBO et al. (2006) estudando doses crescentes de nitrogênio (N) na cultura do girassol, 

verificaram que para o peso de 1000 sementes não houve variação com as doses de N de 50, 

70, 90, 110 e 130 kg ha-1, para o híbrido HELIO 251. 
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Para o teor de óleo nas sementes o T5 irrigado com água residuária e o T1 irrigado com 

água de abastecimento foram os tratamentos que apresentaram as maiores porcentagens de 

óleo nas sementes. Embora os resultados encontrados por SMIDERLE et al.,(2002),foi que 

com o aumento das doses de N no girassol houve uma redução do teor de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Peso de mil sementes, massa seca da parte aérea e teor de óleo em função da aplicação de 0, 100, 150, 
200 e 250% de lodo de esgoto compostado, equivalente a 0 (zero), 6.2, 9.3, 12.5 e 15.6 t ha-1 de lodo de esgoto 
compostado como fonte de N, respectivamente.*AR – água residuária, AB – água de abastecimento (potável). 

Quanto ao rendimento de óleo não houve interação significativa, porém as plantas 

tratadas com água residuária obtiveram maior rendimento (3760,8 kg ha-1) quando comparada 

com a água de abastecimento. Em relação aos tratamentos, a maior produtividade pode ser 

observada nos tratamentos que receberam lodo de esgoto (T3, T4, T5 e T6). As doses de lodo 

influenciaram os tratamentos irrigados com água residuária nas características, peso de mil 

sementes e massa seca da parte aérea (Figura 1), visto que apresentam uma linha de tendência 

exponencial, onde inicialmente é notado um aumento gradativo até a dose de 200% de lodo, 

logo após houve uma redução das médias das variáveis com o aumento da dose 250%. A 

massa de mil sementes, em se tratando da água de abastecimento, foi decrescente até a dose 

de 150% de lodo, deste em diante, à medida que se aumentou as doses as médias tenderam a 

aumentar (Figura 1). A massa seca aumentou de acordo com o aumento das doses de lodo em 

conjunto com a água residuária. 
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CONCLUSÕES: 

A maior produtividade pode ser observada em plantas que receberam lodo de esgoto 

compostado como fonte de adubação nitrogenada (T3, T4, T5 e T6).As doses de lodo 

influenciaram na porcentagem do teor de óleo nas sementes que receberam água residuária. 
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