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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adubação orgânica e da 

irrigação com águas residuárias no crescimento e desenvolvimento da mamona BRS energia. 

Para isto, plantas de mamona foram cultivadas em ambiente protegido, em vasos, submetidas 

a tratamentos que resultaram da combinação fatorial de quatro substratos (solo, esterco 

bovino, esterco caprino e compostagem) e duas qualidades de água de irrigação (água de poço 

artesiano e água residuária de laticínio). O efeito da adubação e da irrigação foi avaliado por 

meio da determinação das variáveis de crescimento. A irrigação com água residuária de 

laticínio contribuiu para aumentar todas as variáveis estudadas. As plantas adubadas com 

esterco bovino apresentaram melhor desenvolvimento, seguidas pelas que receberam 

compostagem e esterco de caprinos. 
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CASTOR IRRIGATED WITH DAIRY WASTEWATER AND FERTILIZED WITH 

ORGANIC COMPOUNDS 

 

SUMMARY: This study aimed to evaluate the effect of organic fertilizer and irrigation with 

wastewater on growth and development of castor BRS energy. For this, castor bean plants 

were grown under greenhouse conditions, in pots, subjected to treatments consisted of a 

factorial combination of four substrates (soil, manure, goat manure and compost) and two 

irrigation water qualities (artesian well water and wastewater dairy). The effect of fertilization 

and irrigation was assessed by determining the growth variables. Irrigation with wastewater 

dairy helped to raise all the variables studied. Plants fertilized with cattle manure showed 

better development, followed by receiving compost and manure from goats. 

KEYWORDS: organic manure, reuse, irrigation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A demanda por recursos naturais tem sido intensificada pelo aumento da população 

mundial, que hoje ultrapassa a marca de 7 bilhões de pessoas no planeta. As necessidades 

imediatas para a sobrevivência vão desde o consumo por tecnologia, sendo a necessidade por 

água e alimentos as maiores e mais desafiadoras. Em todo o planeta 6,8 bilhões de pessoas 

geram, diariamente, cerca de três milhões de toneladas de resíduos sólidos das mais variadas 

naturezas, sem contar os resíduos industriais e os rejeitos de mineração, praticamente 

incalculáveis. Em todo o mundo tem-se estudado formas viáveis de reaproveitar resíduos 

líquidos e sólidos, nas mais diversas atividades e a agricultura tem sido uma das atividades 

que têm mostrado potencial uma vez que além de nutrientes esses resíduos são fontes de água. 

A utilização das águas residuárias pode ser uma alternativa importante para a economia e 

gestão dos recursos hídricos, pois libera as águas potáveis para consumo humano e torna 

possível o aproveitamento do potencial hídrico e dos nutrientes das águas servidas para o 

desenvolvimento de diversas espécies vegetais (MANCUSO & SANTOS, 2003). Neste 

contexto, o crescente interesse pelo cultivo da mamona se justifica, pois ela é fonte de 

matéria-prima para vários processos industriais, dentre eles o da produção de biodiesel, 

produto da reação do óleo de mamona com um álcool reagente, na presença de um agente 

catalisador (SOUZA et al., 2010). Diante da atualidade e relevância desta temática objetivou-

se, com esta pesquisa, avaliar o desenvolvimento da mamona BRS energia, adubada com 

adubação orgânica e irrigada com água residuária de laticínio e de poço artesiano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido pertencente à Centro de 

Desenvolvimento do Semiárido da Universidade Federal de Campina Grande localizado no 

município de Sumé, PB, cuja coordenada geográfica é: 7º40’19” de latitude Sul, 36º52'48” de 

longitude Oeste e altitude média de 532 m. O delineamento experimental foi em blocos 

inteiramente casualizado, com quatro repetições, totalizando 32 unidades experimentais, em 

esquema fatorial 4x2. Utilizaram-se quatro substratos (solo, material de compostagem, esterco 

bovino e esterco caprino) e duas qualidades de água de irrigação (água de poço artesiano e 

água residuária de laticínio). O solo utilizado foi classificado como sendo neossolo regolítico, 

tipo franco arenoso, coletado nos primeiros 20 cm da camada superficial. Após a coleta, as 
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amostras foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e peneiradas com malha de 5 mm 

e em seguida foram encaminhadas para análise, Tabela 1. 

Tabela 1: Análise dos atributos químicos do solo utilizado no preenchimento dos vasos 

pH Ca Mg Na K S H Al T CE P N MO C/Org. 

            --------------------------meq/g----------------------------------                 (mg/g)     -------------(%)---------- 

7,43 9,14 6,08 0,70 0,44 16,36 0,00 0,00 16,36 0,40 4,63 0,13 2,24 1,30  

Na adubação das unidades experimentais foi utilizado esterco caprino, esterco bovino 

e material de compostagem. Nas unidades experimentais foram semeadas sementes de 

mamona BRS Energia. A semeadura foi feita de forma direta em número de quatro sementes 

colocadas a 3 cm de profundidade. Os desbastes foram realizados em duas etapas, a primeira 

5 dias após a emergência, deixando duas plantas por vaso e a última se deu aos 15 dias após a 

emergência. A irrigação foi feita de acordo com a necessidade hídrica da cultura. A análise de 

crescimento se deu a cada 15 dias após a emergência (DAE), pelo período de 75 dias. Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: altura das plantas, diâmetro caulinar, número de folhas e 

área foliar. A avaliação estatística dos dados foi realizada no SISVAR (Ferreira, 2005) e os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância, pelo teste F. Para a comparação entre 

médias utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

 

 

RESULTADOS E DISCURSSÃO  

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística cujo resumo encontra-se na 

Tabela 1. Em relação a qualidade de água, verifica-se que houve diferença significativa ao 

nível de 5 % e 1% de probabilidade aos 30 e 75 DAE, respectivamente. Já em relação aos 

compostos utilizados verifica-se efeito significativo a 1% aos 30 e 75 DAE e a 5% de 

probabilidade aos 45 e 60 DAE. No que se refere a interação (qualidade de água e composto) 

só foi verificado efeito ao nível de 5% na leitura realizada aos 75 DAE. As maiores alturas 

foram observadas nas plantas irrigadas com água residuária de laticínio, a partir da terceira 

leitura, 45 DAE, resposta semelhante foi observado por Rodrigues et al. (2009) trabalhando 

com aplicação de água residuária doméstica na cultura da mamoneira, verificaram que a altura 

das plantas cresceu de forma mais acentuada entre 48 e 90 DAE. As plantas que foram 

adubadas com esterco bovino foram as que apresentaram maiores alturas, de acordo com os 

dados da Tabela 1. Lima et al. (2006), verificaram maior crescimento da mamoneira quando 

adicionaram esterco bovino em comparação com a adição de cinza de madeira.  
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Tabela 1: Resumo da análise de variância referente à variável altura das plantas da cultivar de 

mamona BRS Energia irrigadas com águas residuárias e adubadas com compostos orgânicos 

Fonte de Variação GL 

Quadrados Médios  

15 DAE 
(cm) 

30 DAE 
(cm) 

45 DAE 
(cm) 

60 DAE 
(cm) 

75 DAE 
(cm) 

Tipo de água (A) 1 0,5253 ns 83,8512 * 423,40 ns 477,0960 ns 982,3528 ** 

Substrato (S) 3 16,0228 ns 113,9291 ** 634,3370 * 752,7960 * 772,2536 ** 

A x S 3 5,0336 ns 28,9587 ns 114,4325 ns 276,5480 ns 347,1678 * 

Resíduo 21 6,8878 17,4848 111,1189 115,773 82,0804 

Total 31      

CV (%)  25,77 19,83 29,39 21,76 16,44 

Fonte de água   Médias (cm) 

Água de poço  10,0562 a1 19,4687 a1 32,2312 a1 45,5750 a1 49,5562 a1 

Água residuária   10,3125 a1 22,7062 a2 39,5062 a1 53,2975 a1 60,6375 a2 

Substratos       

Solo  8,8250a1 18,1000a1 28,5500a1 36,5750a1 40,9750a1 

Esterco Caprino  9,3125a1 18,3000a1 29,3500a1a2 50,1500a1a2 55,8375a2 

Composto  10,6250a1 21,8125a1a2 37,9875a1a2 50,8950a1a2 61,5750a2 

Esterco Bovino  11,9750a1 26,1375a2 47,5875a2 60,1250a2 62,0000a2 

*, **, ns – Significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente, CV – coeficiente de variação e GL – Grau de liberdade 

O resumo da análise de variância dos dados de diâmetro das plantas aos 15, 30, 45, 60 

e 75 dias após a emergência das plantas se encontra na Tabela 2.  

Tabela 2: Resumo da análise de variância referente à variável diâmetro das plantas da 

cultivar de mamona BRS Energia irrigadas com águas residuárias e adubadas com compostos 

orgânicos 

Fonte de Variação GL Quadrados Médios 

  
15 DAE 

(mm) 
30 DAE 

(mm) 
45 DAE 

(mm) 
60 DAE 

(mm) 
75 DAE 

(mm) 

Tipo de água (A) 1 0,00052 ns 6,1337** 0,4255 ns 17,4050** 6,6066 ns 

Substrato (S) 3 0,00757 ns 2,8100** 7,6408 ns 2,1813 ns 14,0591 ns 

A x S 3 0,00643 ns 0,2596 ns 5,5687 ns 4,5219 * 4,9900 ns 

Resíduo 21 0,00422 0,64179 8,3509 1,1891 6,3876 

Total 31 
     

CV (%) 
 

13,06 10,13 28,43 9,34 21,3 

Fonte de água 
 

Médias (mm) 

Água poço 
 

0,4937a1 7,4681a1 10,0475a1 10,9318a1 11,4093a1 

Água residuária 
 

0,5018a1 8,3437a2 10,2781a1 12,4068a2 12,3181a1 

Substratos 
      

Esterco Caprino 
 

0,4625a1 7,3775a1 9,1737a1 10,9550 a1 10,0587a1 

Solo 
 

0,4887a1 7,6400a1a2 9,6812a1 11,6535 a1 11,8613 a1 

Compostagem 
 

0,5037a1 7,8625a1a2 10,3265a1 11,8912 a1 12,3315 a1 

Esterco Bovino 
 

0,5362a1 8,7437a2 11,4337 a1 12,1775a1 13,2037 a1 
*, **, ns – Significativo a 5%, 1% e não significativo, respectivamente, CV – coeficiente de variação e GL – Grau de liberdade 
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Constatou-se efeito significativo da qualidade da água aos 30 e 60 DAE. Os tipos de 

substratos aplicadas no solo também afetaram a altura das plantas aos 30 dias de avaliação. 

Observou-se também significância na interação tipo de água versus composto aos 30 DAE, ao 

nível de 5% de probabilidade. O maior diâmetro caulinar da mamoneira obtido nesta pesquisa 

foi de 13,20 mm para as plantas que receberam esterco bovino aos 75 DAE. Observa-se que 

esta variável apresenta melhores resultados quando submetidas a fonte de água residuária de 

laticínio para todas as datas de avaliação, provavelmente, devido aos teores de nutrientes 

existentes nas águas residuárias. Os diâmetros caulinares apresentam tendência de 

crescimento em função do tempo, considerando, aos 75 DAE, em média 13,20 mm.  

O resumo da análise de variância dos dados de número de folhas por planta durante as 

avaliações se encontra na Tabela 3. Verificou-se, que apenas aos 75 DAE houve efeito 

significativo da qualidade da água a nível de 5% de probabilidade.  

Tabela 3: Resumo da análise de variância referente à variável número de folhas das plantas 

da cultivar de mamona BRS Energia irrigadas com águas residuárias e adubadas com 

compostos orgânicos 

 
Fonte de Variação 

 

 
GL 

 

Quadrados Médios  

15 DAE 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 

Tipo de água (A) 1 0,5000 ns 12,5000 ns 4,5000 ns 55,1250 ns 242,0000 * 

Substrato (S) 3 1,2083 ns 5,0833 ns 4,7916 ns 20,7083 ns 6,5416 ns 

A x S 3 1,4166 ns 2,2500 ns 9,0000 ns 33,2083 ns 13,0833 ns 

Resíduo 21 0,6041 2,8958 3,4166 17,1666 11,5833 

Total 31 
     

CV (%) 
 

13,37 15,83 16,71 28,21 27,93 

Fonte de água 
 

Médias  

Água de poço 
 

5,9375 a1 10,1250 a1 10,6875 a1 13,3750 a1 9,4375 a1 

Água residuária 
 

5,6875 a1 11,3750 a2 11,4375 a1 16,0000a1 14,9375 a2 

Solo 
 

5,3750 a1 10,1250 a1 10,3750 a1 12,3750 a1 11,3750 a1 

Esterco Caprino 
 

5,6250 a1 10,2500 a1 10,6250 a1 14,8750 a1 11,5000 a1 

Composto 
 

6,0000 a1 10,7500 a1 11,1250 a1 15,5000 a1 12,6250 a1 

Esterco Bovino 
 

6,2500 a1 11,8750 a1 12,1250 a1 16,0000 a1 13,2500 a1 
*, **, ns – Significativo a 5%, 1% e não significativo  respectivamente, CV – coeficiente de variação e GL – Grau de liberdade 

Percebe-se que não houve alteração significativa para o uso dos diferentes substratos, 

assim como não apresentou efeito significativo a interação (qualidade de água versus 

substrato). Não se registraram influências do tipo de adubo aplicado na variável número de 

folhas, em qualquer uma das avaliações, fato que pode ter sido ocasionado em razão do tempo 

de exposição do adubo não ter sido o bastante. Beltrão et al. (2005) em pesquisa realizada 

para avaliar a resposta da mamoneira à adubação orgânica e mineral, observaram efeitos 
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semelhantes. Todas as plantas irrigadas com água residuária apresentaram maiores 

quantidades de folhas, com exceção da primeira leitura que ocorreu aos 15 DAE. A redução 

do número de folhas com o tempo deve-se a época (75 DAE) em que as plantas começaram o 

processo natural de senescência e o inicio de uma considerável carga de frutos em fase de 

enchimento e de amadurecimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

1. A irrigação com água residuária de laticínio proporcionou maior desenvolvimento da 

mamoneira BRS Energia, evidenciando o potencial de uso da água residuária na agricultura. 

2. O esterco bovino proporcionou os maiores valores para as variáveis analisadas. 
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