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RESUMO:  A  utilização  de  água  residuária  na  agricultura  é  crescente,  uma  vez  que  se

caracteriza  como fonte alternativa  de água para irrigação.  Este  trabalho teve por objetivo

avaliar a viabilidade do reuso de água no desenvolvimento da melancia Crimson Sweet. O

experimento  foi  desenvolvido  no  campo  experimental  do  Departamento  de  Tecnologia  e

Ciências Sociais - DTCS, da UNEB, Campus III, Juazeiro - BA. O delineamento experimental

adotado  foi  em  blocos  casualizados  com  3  tratamentos  (água  do  rio  São  Francisco  +

adubação,  esgoto,  esgoto  +  adubação),  em 5  blocos  e  4  repetições,  utilizando  a  cultivar

Crimson Sweet.  As variáveis analisadas foram: comprimento do ramo principal (medido a

partir do segundo par de folhas); diâmetro do ramo principal; número de ramos secundários e

número de folhas no ramo principal. A utilização de esgoto na irrigação da melancia 'Crimson

Sweet'  influenciou negativamente as varáveis analisadas até a fase de desenvolvimento da

planta para as condições do experimento.

Palavras-chaves: Esgoto, Crimson Sweet, tensiometria.

SUMMARY: The use of wastewater in agriculture has increased since it is characterized as

an alternative source of water for irrigation.  This study aimed to evaluate the feasibility of

water  reuse in  the  development  of watermelon Crimson Sweet.  The  experiment  was

conducted in the experimental field of the Department of Technology and Social Sciences -

DTCS,  the UNEB, Campus  III,  Juazeiro - BA.  The experimental design was a randomized

block with three treatments (water from the São Francisco River + manure, sewage, sewer +

fertilizer),  5  blocks and  4  replications,  using  the  cultivar Crimson Sweet.  The  variables

analyzed were: Main branch length (measured from the second pair of leaves); diameter of the

main branch;  number of secondary branches and number of sheets in the main branch.  The

use  of wastewater for  irrigation Watermelon Crimson  Sweet negatively influenced  the

analyzed variables to the plant development phase to the experimental conditions.
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INTRODUÇÃO

A utilização da água residuária tratada na agricultura é importante não apenas como

fonte alternativa de água, mas também devido a vários outros fatores, como por exemplo,

servir de fonte de nutrientes, os quais podem auxiliar no desenvolvimento da cultura. Estudos

realizados em vários países relatam que a produtividade agrícola aumenta consideravelmente

em áreas fertirrigadas com águas residuárias, desde que estas sejam manejadas  de maneira

adequada. Souza et. al. (2005), estudando a nutrição do cafeeiro sob fertirrigação com água

residuária  de  origem  urbana  encontrou  valores  elevados  de  macronutrientes  nas  plantas

quando comparadas com as plantas irrigadas com água doce mais a fertilização química.

Apesar  das  vantagens  do  uso  da  água  residuária  na  agricultura,  sua  utilização  de

maneira  inadequada  pode  trazer  alguns  riscos  como,  contaminação  microbiológica  dos

produtos agrícolas e do lençol freático; acumulação de elementos tóxicos, desequilíbrio de

nutrientes, salinização e impermeabilização do solo (LÉON; CAVALLINI, 1999).

Assim sendo, há a necessidade de se investigar mais a respeito das consequências do

uso da água residuária na agricultura sobre o sistema solo-planta-microrganismos e sobre o

meio-ambiente,  de  forma  que  se  possa  estabelecer  critérios  de  manejo  que  visem  à

sustentabilidade técnica e ambiental desta tecnologia; além disso, é necessário averiguar seu

efeito  sobre  a  produtividade  das  culturas  e  possibilidade  de  redução  na  aplicação  de

fertilizantes convencionais.

A melancia destaca-se entre as principais cucurbitáceas cultivadas no Brasil, é uma

espécie  olerícola  cultivada  praticamente  em quase  todos os  estados  brasileiros  e  segundo

dados mais recentes do Agrianual (2012), a produção brasileira em 2009, foi em torno de dois

milhões  de toneladas.  Entre  as cultivares,  a  Crimson Sweet  é a  que apresenta maior  área

cultivada, consequentemente o fornecimento é de, praticamente, apenas uma cultivar para o

mercado consumidor.

Este  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  a  viabilidade  do  reuso  de  água  no

desenvolvimento da melancia Crimson Sweet. 
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O  experimento foi desenvolvido no  campo  experimental  do  Departamento  de

Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus

III, no município de Juazeiro - BA, a 9º25’10" latitude Sul e 40º29’16" longitude  Oeste e

altitude de 367 m.  Segundo a classificação de Köeppen, o clima da região de Juazeiro-BA é

classificado  como  BSwh,  ou  seja,  clima  árido  com  precipitação  anual  total  média

compreendida entre 380 e 760 mm e temperatura média anual do ar maior que 18 °C.

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados 3 tratamentos (água

do rio São Francisco + adubação, esgoto,  esgoto + adubação), em 5 blocos e 4 repetições,

utilizando a cultivar Crimson Sweet. O experimento, foi composto por 1 canteiro para cada

tratamento  contendo  os  5  blocos,  o  sistema  de  irrigação  utilizado  foi  o  localizado  por

gotejamento, com uma linha de gotejadores ensaiada por tratamento, com espaçamento entre

emissores de 0,2 m e vazão de 1,34 L hora-¹, e pressão de serviço de 1 Kgf cm-². As unidades

experimentais possuiam comprimento de 15 m e largura de 1 m (15 m²).  

O efluente foi coletado da lagoa de estabilização, localizada no bairro São Geraldo, do

Serviço Autônomo de Água e  Esgoto,  SAAE de Juazeiro -  BA, sendo composta  de uma

unidade anaeróbia e três facultativas sequenciadas. O efluente foi transportado em recipientes

fechados e estocado em duas caixas plásticas  de 2000 litros no local  do experimento.  A

qualidade do efluente foi avaliada através dos parâmetros : pH, CE, P total, NH+4-N, DBO5 e

coliformes  fecais.  O  solo  da  área  experimental  é  classificado  como  Neossolo  Flúvico

(EMBRAPA, 1999).  Para determinação das  características  químicas  do solo foi  coletadas

amostras na área cultivada nas profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm. A adubação será

feita de acordo com a análise química do solo. 

As sementes foram semeadas, em bandejas de polietileno de 200 células, preenchidas

com o substrato comercial Plantimax, sendo colocada uma semente por célula. As bandejas

foram mantidas em casa de vegetação com sombreamento de 50%, realizando-se a irrigação

diária com auxílio de um regador. O transplantio das mudas de melancia foi realizado com 15

dias após semeadura (DAS). O espaçamento utilizado foi de 1,5 m entre linhas de plantio e

0,6 m entre plantas, sendo colocado uma planta cor cova. Os tratos fitossanitários culturais e

controle de pragas e doenças foram realizados de acordo com as recomendações regionais

para a cultura.

O manejo da irrigação foi realizado através da reposição diária da lâmina de água

evaporada no dia anterior, utilizando o método de tensiometria.
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As variáveis analisadas foram: comprimento do ramo principal (medido a partir do

segundo par de folhas); diâmetro do ramo principal; número de ramos secundários e número

de folhas no ramo principal.

Os resultados obtidos serão sujeitos à análise de variância dos dados, através do teste

F, e teste de comparação das médias de tratamentos entre si,  adotando-se Tukey a 5% de

probabilidade, utilizando o software ASSISTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização de água residuária no desenvolvimento de plantas de melancia ‘crimson

sweet’  em  solo  proporcionou  um  efeito  significativo  para  todas  as  variáveis  analisadas

(Tabela 1).

Tabela 1: Quadro de analise de variância para os tratamentos sobre as variáveis: Comprimento
do ramo principal  (CRP), Diâmetro de caule (DC), Número de ramos secundários (NRS),
Número de folhas ramo principal (NFRP). 

Fonte de variação CRP (m) DC (mm) NRS NFRP

Tratamento 2,17** 0,266* 7,400** 240,559**

Água do rio+adubação 1,351a 4,131 ab 4,150 a 14,221a

Esgoto 0,750 b 4,278 a 3,050  b 7,895 b

Esgoto+adubação 0,816 b 4,051 b 4,050 a 8,595 b

DMS 0,177 0,226 0,857 1,859

CV (%) 23,71 7,10 29,81 23,71

O  comprimento  do  ramo  principal  foi  maior  quando  se  utilizou  a  água  de

abastecimento + adubação em 44,4% em comparação com o menor comprimento que foi com

a utilização de esgoto + adubação (Figura 1-a). Não houve diferença significativa para o CRP

quando se compara a aplicação de esgoto + adubo e esgoto, evidenciando que pode-se utilizar

somente o esgoto domestico para o desenvolvimento de plantas de melancia, reduzindo custos

na produção. Mota et al. (2011) avaliando o desenvolvimento inicial de mudas de melancia

'Crimson Sweet' com água residuária não observou nenhuma resposta para o comprimento da

parte aérea.

O diâmetro  do ramo principal  foi  maior  nas  plantas  irrigadas  com esgoto,  porém,

estatisticamente semelhante ao uso de água do rio + adubação (Figura 1-b). A utilização de

esgoto na irrigação de plantas comerciais pode aumentar a produção devido á quantidade de
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nutrientes  disponíveis.  Estes  dados  divergem dos  encontrados  por  Sampaio  et  al.  (2011)

avaliando o desenvolvimento inicial de mudas de meloeiro com água residuária, encontraram

maiores valores de diâmetro de caule para os tratamentos com água de abastecimento.

Figura 1: Comprimento do ramo principal (a); Diâmetro do ramo principal (b); Número de
ramos secundários (c) e Número de folhas do ramo principal (d) em função da qualidade de
água aplicada.

  

  

O número de ramos secundários teve influência negativa quando se utilizou o esgoto

na irrigação obtendo uma redução de 26,5% quando comparado ao uso de água do rio +

adubação (Figura 1-c). Silva et al. (2012) observaram um maior número de botões florais no

meloeiro utilizando 100% de água residuária na irrigação das mudas, o número de botões

florais é maior quando se tem um maior número de ramos, para as cucurbitáceas.

O número de folhas no ramo principal  foi maior no tratamento com água do rio +

adubação, estando de acordo com os dados de comprimento do ramo principal  o qual foi

maior com a utilização de água do rio + adubação, quanto maior o comprimento do ramo

maior o número de folhas. Mota et al. (2011) observaram maiores valores para o número de

folhas com o uso de maiores concentrações de água residuária (100 e 75%).

ab

cd
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CONCLUSÕES

A  utilização  de  esgoto  na  irrigação  da  melancia  'Crimson  Sweet'  influenciou

negativamente  as  varáveis  analisadas  até  a  fase  de  desenvolvimento  da  planta  para  as

condições do experimento.
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	O efluente foi coletado da lagoa de estabilização, localizada no bairro São Geraldo, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Juazeiro - BA, sendo composta de uma unidade anaeróbia e três facultativas sequenciadas. O efluente foi transportado em recipientes fechados e estocado em duas caixas plásticas de 2000 litros no local do experimento. A qualidade do efluente foi avaliada através dos parâmetros : pH, CE, P total, NH+4-N, DBO5 e coliformes fecais. O solo da área experimental é classificado como Neossolo Flúvico (EMBRAPA, 1999). Para determinação das características químicas do solo foi coletadas amostras na área cultivada nas profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm. A adubação será feita de acordo com a análise química do solo.

