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RESUMO 

A utilização de águas residuárias tratadas para fins agrícolas pode se tornar uma 

alternativa para a manutenção da qualidade dos corpos hídricos, da biota natural dos sistemas 

bem como alívio de demanda e preservação da oferta de água para uso mais restritivos. O 

experimento foi realizado em casa de vegetação do Departamento de Engenharia Agronômica 

(DEA), localizada na Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão no período de julho a 

setembro de 2012. As águas residuárias tratadas foram coletadas na Estação de Tratamento de 

Esgotos (ETE) Rosa Elze, localizada no Município de São Cristóvão/SE. As irrigações foram 

realizadas utilizando-se os seguintes tratamentos: T1 (100% de água potável da Companhia 

de Saneamento de Sergipe – DESO); T2 (100 % de água residuária tratada); T3 (50% de água 

DESO + 50% de água residuária tratada); T4 (25% de água DESO + 75% de água residuária 

tratada) e T5 (75% de água DESO + 25% de água residuária tratada). A lâmina de irrigação 

foi obtida utilizando-se o método do FAO 56. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com 5 tratamentos e 4 repetições por parcela útil. 

PALAVRAS-CHAVE: Águas residuárias, Irrigação, Cultura do girassol. 

 

INTRODUÇÃO 

A agricultura irrigada é uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil. A 

irrigação e a drenagem dos campos são atividades que permitem compensar os efeitos 
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negativos da má distribuição, espacial e temporal, das águas de precipitação. Essa atividade 

tem como principal objetivo intensificar a produção agrícola, regularizando, ao longo do ano, 

as disponibilidades e os estoques de alimentos, uma vez que essa prática permite uma 

produção na contra estação. Dentro dela, os consumos específicos variam bastante, 

dependendo do método de irrigação empregado (HESPANHOL, 2008).  

 De acordo com o mesmo autor, a água uma vez poluída, pode ser tratada e reutilizada 

e outras atividades. As alternativas de reuso se baseiam de acordo com as características e 

condições locais, tais como decisões políticas, esquemas institucionais e disponibilidade. No 

Brasil, as formas de reuso mais significativas são voltadas na área urbana, industrial e recarga 

artificial de aquíferos e agrícola. Existem referências de legislação e normas sobre a 

utilização de efluentes para reuso na agricultura. Na última edição da OMS (WHO, 2006) 

foram adotados procedimentos que ultrapassam o estabelecimento de diretrizes para o 

tratamento de águas residuárias, objetivando o reuso em atividades agrícolas e aquicultura. 

Foram estabelecidos padrões menos rígidos para o tratamento somado a recomendações no 

manuseio da água de reuso (CARVALHO, 2012).  

Nesse contexto, o girassol (Helianthus annuus L.) apresenta características 

importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao calor, em relação à maioria das 

espécies normalmente cultivadas no Brasil (Leite, 2005) e se adapta a diferentes condições de 

solos e climas, podendo ser cultivado durante todo o ano, desde que haja disponibilidade 

hídrica. A adaptação dessa cultura a diferentes ambientes é favorecida pelo sistema radicular 

do tipo pivotante que, sem impedimento físico ou químico, explora camadas mais profundas 

do solo em busca de água e nutrientes.  

Sob esse aspecto, o trabalho teve como objetivo geral utilizar o reuso de efluentes 

provenientes de um sistema de tratamento de esgotos por lagoas de estabilização na irrigação 

de cultura do Girassol (Helianthus annuus L.).   

MATERIAIS E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Departamento de Engenharia 

Agronômica (DEA), localizada na Universidade Federal de Sergipe, em São 

Cristóvão/Sergipe.  

O experimento foi compreendido entre os meses de julho a setembro de 2012 e foram 

cultivadas plantas de girassol (Helianthus annuus L.) em vasos plásticos. As irrigações eram 
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feitas diariamente e contendo sementes fornecidas pela EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. Os 

tratamentos utilizados foram diferenciados em proporções de efluente tratado e água da 

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). O ciclo de cultivo teve a duração de 70 dias 

após semeadura. 

As fontes utilizadas no experimento foram duas: água potável da DESO, coletadas em 

reservatório de 500 litros, situado anexo à casa de vegetação e águas residuárias tratadas, 

proveniente da ETE Rosa Elze, transportadas semanalmente até o local do experimento em 

reservatórios plásticos de 20 litros com tampa.  

O delineamento experimental realizado foi inteiramente casualizados (DIC), 

constituído por cinco tratamentos com quatro repetições. Os tratamentos foram T1 (100% de 

água potável da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO); T2 (100 % de água 

residuária tratada); T3 (50% de água DESO + 50% de água residuária tratada); T4 (25% de 

água DESO + 75% de água residuária tratada) e T5 (75% de água DESO + 25% de água 

residuária tratada). 

O efluente e a água foram distribuídos sobre os tratamentos por meio de sistema de 

irrigação, realizada diariamente e reposto individualmente em cada vaso (irrigação de 

superfície com regador) 100% da demanda evapotranspirométrica da cultura inicialmente. A 

demanda evapotranspirométrica de referência foi estimada diariamente, utilizando o método 

padrão FAO 56 Penman-Monteith  e do coeficiente de cultura (Kc), este sendo multiplicado 

pelo ET0, resultando na evapotranspiração da cultura (ETpc). As variáveis meteorológicas 

(temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento) foram obtidas 

diariamente por uma estação meteorológica automática instalada dentro da casa de vegetação 

e o coeficiente de cultivo da cultura do girassol foi definido pelo documento FAO 56 (1998). 

O solo utilizado no experimento foi coletado na localidade de Umbaúba, situada no 

Estado de Sergipe, em propriedade da EMBRAPA, no dia 19/04/2012. O procedimento de 

coleta consistiu basicamente na não descaracterização do material, sendo removido em 

camadas com espessuras de 20 cm (0-20cm; 20-40cm e 40-60cm) e sendo dispostas com as 

mesmas sequências nos vasos plásticos.  

A semeadura foi realizada no dia 03/07/2012. Foram dispostas cinco sementes 

cedidas, recomendadas pela EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS e portadoras de 

informações pessoais da referida instituição que eram do tipo híbridas. A sementes foram 
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