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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o teor de atributos físicos e químicos presentes no 

efluente de esgoto tratado (EET) e na água do córrego (Ac), a eficiência do uso 

da água na irrigação (EUA), quantificar a altura de plantas (Ap), massa úmida 

dos frutos (Muf) da pimenta de cheiro (Capiscum spp), bem como verificar as 

alterações nos atributos químicos do solo no final do experimento. O cultivo em 

campo foi realizado no período de abril a novembro de 2016, em delineamento 

experimental em blocos casualizado, esquema fatorial 2 x 2, sendo dois tipos 

de água (EET e Ac) e duas densidade de plantio (0,4 x 1,0 m e 0,6 x 1,0 m), 

com quatro repetições. Para manejo da irrigação foi utilizado o tanque “Classe 

A” e a umidade do solo monitorada com tensiômetros. O tipo de água e o 

espaçamento entre plantas não influenciou na altura das plantas e na massa 

úmida dos frutos. A produtividade e a eficiência no uso da água, no 

experimento em questão, foram maiores no espaçamento entre plantas de 0,4 

m e utilizando efluente de esgoto tratado. Os sais no solo não foram 

modificados pelo tipo de água e densidade de plantio. 

 

Palavras- Chave: eficiência no uso de água, química do solo, água residuária, 

atributos da água. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população resultou em crescente demanda por água, 

tanto para consumo direto pela população como para a utilização em 

processos produtivos. Como resultado disso, observa-se elevação da geração 

de esgotos em diversos locais e em maior quantidade. Esse fato é motivo de 

preocupação, já que o descarte inadequado deste material em corpos d’água 

ou na superfície do solo torna-se um problema ambiental (ALMEIDA et al., 

2010). 

Diante disso, se faz necessário adotar medidas que possibilitem uma 

destinação adequada aos esgotos. Umas das alternativas para isso é o uso 

tratamento do esgoto e seu posterior reúso em áreas agrícolas, servindo como 

fonte complementar ou total de água. Essa alternativa pode potencializar o uso 

dos recursos hídricos em áreas distantes de mananciais e principalmente em 

regiões semiáridas, onde a escassez de água é um dos principais problemas 

(ALMEIDA et al., 2010). 

O desenvolvimento de tecnologias simples, de baixo custo e eficiente, 

apropriados à realidade brasileira, que atenda a legislação em vigor (Brasil, 

2005 e Brasil, 2011), como o uso de tanques sépticos (TS) seguidos de leitos 

cultivados (LC) para tratamento de esgotos, vislumbra um panorama altamente 

favorável, podendo ser utilizado em substituição aos sistemas convencionais. 

Para Silva et al, (2014) a água de qualidade inferior, sempre que 

possível, deve ser considerada como uso alternativo, com as tecnologias 

adequadas para tratá-la, de forma que possa ser aplicada em várias atividades 

humanas (uso na agricultura, resfriamento de maquinário, construção civil, 

entre outras atividades). 

Mesmo sendo o reúso planejado amplamente difundido e utilizado em 

inúmeros países (Israel, Seria, Espanha, Estados Unidos, etc), no Brasil, 

mesmo com escassez de recursos hídricos em algumas regiões, esta prática 

não tem sido usada como deveria, por vários motivos, dentre eles a falta de 

legislação específica. O emprego de Efluente Esgoto Tratado (EET) na 
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irrigação, além de racionalizar o uso da água, pode reduzir o nível requerido de 

purificação, e com isso, reduzir os custos com tratamento, ao mesmo tempo, os 

esgotos tratados constituem adubos naturais, o que pode aumentar a produção 

agrícola pela elevada presença de sais benéficos às plantas.  

O tratamento dos resíduos, por si só, mitigam os impactos sobre o 

ambiente, bem como propicia benefícios econômicos, sociais, proteção dos 

recursos hídricos e da saúde pública, e quando aliado ao reúso agrícola para 

diversas culturas, torna-se mais vantajoso em função do potencial de 

fornecimento de nutrientes para as plantas e substitui as fontes de água natural 

para diversos usos, gerando empregos e fonte de renda à medida que reduzem 

os impactos ambientais, dentre outros benefícios. 

O reúso da água na agricultura possui uma série de vantagens. Em 

algumas localidades, a utilização de água de esgoto tratada apresenta-se como 

uma grande necessidade. Em áreas próximas a grandes centros urbanos, o 

tratamento da água com posterior aplicação nas lavouras, além de garantir a 

produtividade durante todo o ano e reduzir a pressão sobre os mananciais, é 

também eficaz para evitar a poluição dos solos e recursos hídricos 

ocasionados pela deposição do esgoto gerado nas cidades e minimizar gastos 

com fertilizantes.  

Para a produção de pimentas em regiões com precipitação má 

distribuída ou deficitária, o uso da irrigação é decisivo para a obtenção de altos 

rendimentos em cultivos, já que a deficiência de água, especialmente durante 

os estádios de floração e pegamento de frutos, reduz a produtividade em 

decorrência da queda de flores e abortamento de frutos. 

No Brasil, a cultura de pimentas é irrigada principalmente pelos 

sistemas por aspersão, seguido pelo sistema por sulcos e, em menor escala, 

pelo gotejamento. A grande vantagem do sistema de gotejamento consiste na 

aplicação da água de forma localizada na zona radicular sem atingir a parte 

aérea das plantas, minimizando a ocorrência de doenças. Ao mesmo tempo, a 

produtividade é dependente da competição das plantas por nutrientes, água e 
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luz. Assim, a densidade de plantio pode influenciar na capacidade produtiva 

das plantas e interferir nos custos de produção e no retorno econômico. 

Diante disso, os objetivos deste trabalho são: 

1)  Avaliar os atributos físicos e químicos no Efluente Esgoto Tratado e 

na Água do córrego; 

2)  Avaliar a eficiência do uso da água na irrigação;  

3)  Quantificar a altura de plantas e massa úmida dos frutos de 

pimenta de cheiro; e  

4)  Quantificar alterações nos atributos químicos do solo, para 

diferentes densidades de plantio. 
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REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

2.1 Reutilização de águas residuárias 

 

A escassez de água potável, os conflitos associados aos usos múltiplos 

e a cobrança pelo uso vem pressionando a tomada de decisões que envolvam 

o tratamento de água, esgoto, resíduos e o reúso de água. A atividade 

agropecuária é grande consumidora de água e geradora de resíduos, e o meio 

agrícola não é contemplado com abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgotos e dejetos. O binômio fossa-poço e a disposição não 

controlada de dejetos animais em solos é realidade no meio rural brasileiro, 

ocasionando contaminação ambiental e problemas de saúde pública 

(BERTONCINI, 2008).  

Segundo Bueno (2006), o reaproveitamento ou reúso da água é o 

processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o mesmo ou 

outro fim. Essa reutilização pode ser direta ou indireta. 

O reúso indireto de águas ocorre quando os efluentes depois de 

tratados são descarregados nos corpos de águas superficiais ou 

subterrâneas, passando por um processo de diluição, dispersão e 

depuração, voltando a ser utilizado. A recarga de aquíferos, lançamento de 

corpos hídricos superficiais e a regularização de cursos d'água são exemplos 

dessa modalidade. Também ocorre reúso indireto quando a água de uma 

bacia muito degradada passa a ser captada e tratada para uso industrial.  

O reúso direto de águas ocorre quando os efluentes, depois de 

tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o 

local do reúso, não sendo descarregados no meio ambiente. É o caso com 

maior ocorrência, destinando-se a uso em irrigação, aquicultura e 

abastecimento industrial ou aplicações menos nobres, como lavagem de 

pisos e equipamentos ou em reposição de torres de resfriamento são 

exemplos desse tipo de reúso. A reciclagem de água é o reúso interno da 

água, antes de sua descarga em um sistema geral de tratamento ou outro 
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local de disposição. Essas tendem, assim, como fonte suplementar de 

abastecimento do uso original (BUENO, 2006).  

O conceito de "substituição de fontes" se mostra como a alternativa 

mais plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, liberando as 

águas de melhor qualidade para usos mais nobres, como o abastecimento 

doméstico. Em 1985, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 

estabeleceu uma política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos, 

que suporta este conceito: "a não ser que exista grande disponibilidade, 

nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para usos que toleram 

águas de qualidade inferior" (BUENO, 2006).  

Para Bueno (2006), as águas de qualidade inferior, tais como 

esgotos, particularmente os de origem doméstica, águas de drenagem 

agrícola e águas salobras, devem, sempre que possível, serem consideradas 

como fontes alternativas para usos menos restritivos. O uso de tecnologias 

apropriadas para o desenvolvimento dessas fontes se constitui hoje, em 

conjunção com a melhoria da eficiência do uso e o controle da demanda, na 

estratégia básica para a solução do problema da falta universal de água. 

Para o autor acima, a qualidade da água utilizada e o objeto específico 

do reúso, estabelecerão os níveis de tratamento recomendados, os critérios de 

segurança a serem adotados e os custos de capital e de operação e 

manutenção associados. As possibilidades e formas potenciais de reúso 

dependem, evidentemente, de características, condições e fatores locais, tais 

como decisão política, esquemas institucionais, disponibilidade técnica e 

fatores econômicos, sociais e culturais. 

A água de reuso é a reutilização da água residuária, ou seja, trata-se 

do reaproveitamento de águas anteriormente utilizadas no comércio, nas 

residências e na indústria por meio de processos de tratamento. Embora essa 

água seja de qualidade inferior, ela é muito utilizada em várias partes do 

mundo e também pode ser empregada no meio agrícola para irrigação. O 

emprego da água de reúso na agricultura pode ser uma estratégia bastante 

eficaz para preservar os recursos hídricos e diminuir sua utilização 

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/Agua-reuso.htm
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indiscriminada, haja vista que essa atividade econômica é a que mais emprega 

água em seu processo produtivo, com cerca de 70% de todo o consumo 

realizado no mundo (PENA, 2016).  

Para o autor acima, além de proporcionar uma maior economia dos 

recursos hídricos, a reutilização de água na agricultura pode também servir 

para atender localidades em que a existência desses recursos é escassa ou 

em que a estiagem prejudica as lavouras em determinadas épocas do ano. 

Outra vantagem é o fato de que alguns dos atributos residuais que 

permanecem nas águas após o tratamento possam ser benéficos para as 

lavouras, a exemplo do nitrogênio, do potássio e do fósforo. 

Segundo Bertoncini (2008), o reúso da água é hoje um fator importante 

para a gestão dos recursos hídricos. O poder depurador do solo é muito maior 

que o poder depurador das águas, pois o solo funciona como filtro, além de 

promover a decomposição da matéria orgânica ainda presente em efluentes 

tratados. Para a agricultura, o reúso de efluentes fornece, além de água, alguns 

nutrientes de plantas. Entretanto, o uso de resíduos em solos deve ser 

constantemente monitorado, para que não haja contaminação do sistema solo-

água-planta. Há diversas modalidades de reúso da água, como: o urbano, o 

industrial, o paisagístico, o agrícola, o doméstico, o recreacional, a recarga de 

aquíferos e o reúso na aquicultura e pesca. 

Segundo Bertoncini (2008), no Brasil, a prática do reúso na irrigação 

agrícola é ainda nova, restringindo-se praticamente as imensas áreas de cana-

de-açúcar irrigadas com vinhaça. Alguns entraves legislativos e técnicos têm 

limitado sua expansão não apenas no Brasil, mas também em outros países.  

Entre os entraves políticos podem-se citar:  

 Falta de tratamento de esgoto e dejetos e risco de uso de 

produtos não tratados para o ambiente e saúde pública;  

 Falta de estudos que subsidiem a construção de legislação que 

regulamente o reúso; 
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 Falta de legislação apropriada para cada tipo de efluente; 

 Legislações muito restritivas em alguns casos;  

 Elevado custo de investimento inicial em sistemas de tratamento e 

distribuição;  

Baixa competitividade de custo de água de reúso, quando comparada à 

água tratada: o custo da água de reúso deve ser menor que R$ 3,00 por metro 

cúbico para competir com a água tratada (COSTANZI, 2008).  

Como entraves técnicos podem-se citar segundo Bertoncini (2008): 

 A mistura de esgoto doméstico e industrial na mesma rede 

coletora;  

 A falta de tratamento de esgoto, resultando em baixa oferta de 

efluentes tratados;  

 A ausência de tratamentos secundários e desinfecção, que 

removeriam contaminantes do efluente, possibilitando seu uso em culturas 

agrícolas. 

Contudo, não é em qualquer tipo de lavoura que a água de reúso pode 

ser livremente empregada. A depender de sua qualidade e do tipo de irrigação 

utilizado, ela só pode ser empregada em culturas cujos produtos serão 

processados posteriormente, ou seja, que não serão consumidos diretamente, 

a não ser que o sistema de irrigação utilizado seja o de gotejamento (irrigação 

localizada). Na região sul do Brasil, existem casos em que são empregadas 

águas de reúso em lavouras de arroz em uma média superior aos 30 mil litros 

diários, o que ajuda a diminuir consideravelmente a pressão sobre os 

mananciais existentes em algumas localidades dessa região em questão 

(PENA, 2016).  

Durante as duas últimas décadas, o uso de esgotos para irrigação de 

culturas aumentou, significativamente, devido aos seguintes fatores 

(HESPANHOL, 2002): 

 Dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas 

para irrigação;  

 Custo elevado de fertilizantes;  
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 A segurança de que os riscos de saúde pública e impactos sobre 

o solo são mínimos, se as precauções adequadas são efetivamente tomadas;  

 Os custos elevados dos sistemas de tratamento, necessários para 

descarga de efluentes em corpos receptores;  

 A aceitação sociocultural da prática do reúso agrícola;  

 O reconhecimento, pelos órgãos gestores de recursos hídricos, do 

valor intrínseco da prática. 

Constata-se, assim, que no manejo dos recursos hídricos é 

importante considerar-se os aspectos de qualidade e quantidade da água. Os 

múltiplos usos desse líquido devem ocorrer de forma equilibrada, 

considerando as suas disponibilidades e a capacidade dos mananciais de 

diluir e depurar resíduos líquidos. 

 

2.2. Legislação sobre a utilização do reúso 

 

O reúso de água encontra, no Brasil, uma gama significativa de 

aplicações potenciais. O uso de efluentes tratados na agricultura e nas áreas 

urbanas se constitui em instrumento poderoso para restaurar o equilíbrio entre 

oferta e demanda de água em diversas regiões brasileiras. Cabe, entretanto, 

institucionalizar, regulamentar e promover o reúso de água no Brasil, fazendo 

com que a prática se desenvolva de acordo com princípios técnicos 

adequados, seja economicamente viável, socialmente aceita, e segura, em 

termos de preservação ambiental e de proteção dos grupos de riscos 

envolvidos (HESPANHOL, 2002).  

Não somente no Brasil, mas em muitos países, a legislação sobre 

reúso ainda é inexistente, muito branda ou muito restritiva. Faltam estudos que 

evidenciem quais as taxas seguras de aplicação para cada cultura e quais os 

reais danos que cada contaminante pode ocasionar ao sistema solo-água-

planta (BERTONCINI, 2008). 

Em 2006, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental) do estado de São Paulo lançou a Instrução Técnica Nº 31, que 
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define procedimentos internos e critérios mínimos para disciplinar o reúso de 

água proveniente de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário.  

São vários os parâmetros estipulados para caracterização do esgoto 

doméstico tratado. Efluentes que apresentam condutividade elétrica entre 0,75 

e 2,9 dS cm-1 somente podem ser utilizados para aplicação em solos bem 

drenados e para o cultivo de espécies tolerantes a salinidade. Essa Instrução 

estabelece concentrações máximas permitidas para várias substâncias, dentre 

elas, boro, cloreto e sódio (0,5; 106,5 e 69 mg L-1 de efluente, 

respectivamente), que são tóxicas a plantas sensíveis, como as frutíferas. 

Quanto aos parâmetros microbiológicos, os valores permitidos de coliformes 

fecais e ovos de helmintos foram compilados 36 da OMS, que recomenda 

densidades de 10 a 10 de Escherichia coli em 100 mililitros de efluente, e 

iguais ou inferiores a 1,0 (um) ovo de helminto por litro de efluente, 

dependendo do tipo de cultura a ser irrigada (OMS, 2006). 

O uso de esgotos, principalmente para a irrigação de culturas, é 

associado aos dois aspectos legais seguintes (HESPANHOL, 2002):  

 Estabelecimento de um status legal para os esgotos, e a 

delineação de um regime legal para a sua utilização. Essa nova condição deve 

levar: ao desenvolvimento de uma nova legislação ou à complementação de 

legislação existente, estabelecendo normas, padrões e códigos de prática, 

associados ao reúso; à criação de uma nova instituição ou delegação de 

poderes a uma instituição existente; à atribuição de competências às agências 

locais e nacionais, associadas ao setor, e as bases para o inter-relacionamento 

e cooperação mútua entre elas;  

 Garantir os direitos dos usuários, principalmente com relação ao 

acesso e apropriação dos esgotos, incluindo a regulamentação pública de seus 

usos. A legislação deve incluir, também, a posse da terra, sem a qual os 

direitos sobre o uso dos esgotos não teriam nenhum valor.  

A delineação de um regime legal para o uso de esgotos deve 

considerar os aspectos seguintes: 

 A definição do que é esgoto;  
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 A quem pertence os esgotos;  

 Um sistema de licenciamento para uso de esgotos;  

 Proteção de outros usuários, que possam ser adversamente 

afetados, pela diminuição de vazões de retorno, aos mananciais que utilizam; 

 Restrições, visando à proteção do meio ambiente e da saúde 

pública, com relação ao uso planejado para os esgotos, condições de 

tratamento e qualidade final.  

Para o autor acima, em muitos países os padrões e códigos de prática 

são utilizados para proporcionar uma orientação para a construção, operação, 

manutenção e monitoramento de sistemas de reúso. Assim como os padrões, 

os códigos de prática devem ser elaborados de acordo com as condições 

locais, mas os seguintes elementos básicos são frequentemente incluídos:  

 Culturas permitidas sob a política de seleção e restrição de 

culturas;  

 Tratamento dos esgotos e qualidade do efluente tratado;  

 Sistema de distribuição de esgotos para irrigação;  

 Metodologia de irrigação;  

 Operação e manutenção;  

 Controle da exposição humana;  

 Monitoramento e vigilância;  

 Relatórios;  

 Sistema tarifário;  

 Multas e penalidades. 

 

2.2 Benefícios e Malefícios sobre a utilização do reúso 

 

2.3.1 Benefícios econômicos do reúso agrícola   

 

Os benefícios econômicos são auferidos graças ao aumento da área 

cultivada e ao aumento da produtividade agrícola, os quais são mais 
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significativos em áreas onde se depende apenas de irrigação natural, 

proporcionada pelas águas de chuvas (HESPANHOL, 2004).  

 

2.3.2 Benefícios ambientais e à saúde pública 

 

 Sistemas de reúso adequadamente planejados e administrados trazem 

melhorias ambientais e de condições de saúde, entre as quais (HESPANHOL, 

2004):  

 Evita a descarga de esgotos em corpos de água;  

 Preserva recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde a 

utilização excessiva de aquíferos provoca intrusão de cunha salina ou 

subsidência de terrenos;  

 Permite a conservação do solo, através da acumulação de 

“humus” e aumenta a resistência à erosão;  

 Contribui, principalmente em países em desenvolvimento, para o 

aumento da produção de alimentos, elevando, assim os níveis de saúde, 

qualidade de vida e condições sociais de populações associadas aos 

esquemas de reúso. 

 O sucesso de planos de reúso, depende da maneira e profundidade com 

que as ações e atitudes seguintes, forem efetivamente implementadas 

(HESPANHOL, 2004):  

 Critérios adotados para avaliar as alternativas de reúso propostas; 

 Escolha de estratégias de uso único ou uso múltiplo dos esgotos;  

 Provisões gerenciais e organizacionais estabelecidas, para 

administrar os esgotos, e para selecionar e implementar o plano de reúso;  

 Importância dada às considerações de saúde pública, e os riscos 

correspondentes; e 

 Nível de apreciação da possibilidade de estabelecimento de um 

recurso florestal, através de irrigação com os esgotos disponíveis. 
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Entre os muitos benefícios indiretos que atraem a atenção dos avaliadores 

econômicos e tomadores de decisão, capazes de visualizar as vantagens 

ambientais, de saúde e sociais do reúso agrícola, estão os seguintes:  

 Aumento do nível nutricional das populações mais pobres, através 

do aumento da produção de alimentos;  

 Aumento da disponibilidade de empregos e assentamentos 

populacionais nas áreas rurais;  

 Redução de danos ao meio ambiente;  

 Proteção de recursos subterrâneos contra depleção;  

 Proteção dos recursos de água de boa qualidade contra a 

poluição; 

 Controle da erosão, redução da desertificação, etc. 

 

2.3.3. Desvantagens 

 

A utilização de EET na irrigação de culturas agrícolas pode acarretar 

alterações físicas, químicas e microbiológicas no solo; caso não usada de 

forma adequada, a água de reúso pode proporcionar contaminação tanto do 

produto agrícola quanto do produtor rural e danificar os equipamentos 

utilizados na aplicação dessas águas residuárias (BATISTA et al., 2010). 

 

2.3 Cultura da pimenta de cheiro 

 

A pimenta de cheiro pertence à família Solanaceae e ao gênero 

Capsicum L. São consideradas ervas, especiarias, vegetais, condimentos e 

artigos de decoração. Depois do sal, é o condimento mais utilizado no mundo e 

encontrado em quase todos os lugares atualmente. As pimentas parecem ter 

surgido a 7.000 anos AC na região do México Central. O primeiro europeu a 

descobrir foi Cristóvão Colombo em uma das suas viagens históricas para a 

América em 1493. Originária das Américas do Sul, Central e México, depois 

espalhada pelos portugueses após o descobrimento, alcançando a África, a 

Ásia e Europa. Fonte de vitamina A, B e C, cálcio, fósforo e ferro 

(CERQUEIRA, 2012). 
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Para o autor acima, a pimenta hortícola, Capsicum spp. da família 

Solanaceae é uma cultura que proporciona altos rendimentos a quem a ela se 

dedica. As pimentas de cheiro apresentam frutos com formato tipo sino, 

alongados, arredondados, triangulares, campanulados e coloração amarelo 

leitoso a alaranjado (quando maduros) de pungência mediana. A 

capsaicina é um tipo de capsaicinóide, um composto químico encontrado em 

todas as pimentas, sobretudo, em maior abundancia nas vermelhas e picantes. 

É exatamente essa substância que confere a determinadas pimentas o teor de 

pungência, uma ardência bastante característica. 

São plantas vigorosas com alta produtividade e uniformes com alto 

enfolhamento; crescem cerca de 1,2 metros de altura e o início da colheita é de 

aproximadamente 50 dias após o transplantio, em condições favoráveis, com 

rendimento de 12 a 50 toneladas por hectare. Alto pegamento dos frutos. 

Época de cultivo com melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas 

entre 18 e 25ºC, não tolerando geadas. O solo deve ser areno-argiloso, 

profundo, com acidez média para fraca e rico em matéria orgânica. No plantio, 

depois de selecionadas as mudas, é recomendado o espaçamento para as 

terras férteis e argilosilicosas de 1,00 - 1,30 m entre linhas e 0,40 a 0,60 metros 

entre plantas. Ciclo de 80-120 dias; 14 a 27 mil plantas/há (CERQUEIRA, 

2012). 

Não se deve fazer rotação com hortaliças das famílias das Solanaceas 

e Cucurbitaceas. Antes do plantio, recomenda-se fazer a análise química do 

solo; solo bem drenado e com pH entre 5,5 a 6,8. Aplicação de calcário com 

saturação de base 80% recomenda-se 1 a 2 kg de esterco bovino, 200 g de 

superfosfato simples e 20 g de cloreto de potássio por metro linear. Adubação 

de micronutrientes, 2 kg ha-1 de Boro (B), 2 kg ha-1 Zinco (Zn) e 10 kg ha-1 de 

enxofre (S). Adubação de cobertura é feita após 30 dias após o transplantio. 

Utiliza-se 30 kg ha-1 de Nitrogênio (N) e 30 kg ha-1 de Potássio (K2O), 

(FILGUEIRA, 2005).   
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2.6 Manejo da irrigação da pimenta 

 

A deficiência de água, especialmente durante os estádios de floração e 

pegamento de frutos, reduz a produtividade em decorrência da queda de flores 

e abortamento de frutos. Entretanto, plantas de pimenta submetidas a 

deficiência moderada de água no solo produzem frutos mais pungentes, com 

maior teor de sólidos solúveis e de matéria seca. O excesso de água no solo 

também pode comprometer a produção de pimentas. Irrigações excessivas, 

principalmente em solos de drenagem deficitária, prejudica a aeração do solo e 

favorece o desenvolvimento de várias doenças de solo, como a causada por 

Phytophthora capsici (LOPES et al., 2007). 

Para o autor acima a produtividade, a qualidade de frutos e a 

ocorrência de doenças também podem ser afetadas pela forma com que a 

água é aplicada às plantas, ou seja, pelo método de irrigação utilizado. Assim, 

o suprimento de água às plantas no momento oportuno e na quantidade 

correta, além da forma que a água é aplicada às plantas, é decisivo para o 

sucesso da cultura 

A definição do momento e da lâmina de água de irrigação a ser 

aplicada pode ser determinada a partir do potencial matricial da água no solo 

(tensiometria) (BILIBIO et al., 2010) ou estimada a partir da demanda 

atmosférica (evapotranspiração), sendo essa a de maior utilização pelos 

agricultores (MAROUELLI et al., 2008). 

Segundo Lopes et al., (2007), a necessidade total de água da cultura 

de pimentas é variável, pois além das condições climáticas, depende 

grandemente da duração do ciclo de desenvolvimento de cada cultivar. Em 

termos gerais, varia de 500 a 800 mm, podendo ultrapassar os 1.000 mm para 

cultivares de ciclo longo. A necessidade diária de água, também chamada de 

evapotranspiração da cultura, engloba a quantidade de água transpirada pelas 

plantas mais a água evaporada do solo e varia de 4 a 10 mm dia-1 no pico de 

demanda da cultura. 
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O Kc é um parâmetro relacionado aos fatores ambientais e fisiológicos 

das plantas devendo, preferencialmente, ser determinado para as condições 

locais nas quais será utilizado. Os valores quantificados das oscilações na 

demanda temporal com base no Kc, recomendados por Doorenbos e Kassam 

(1994), variam de acordo com a fase de desenvolvimento da cultura utilizada, 

uma vez que no ambiente atmosférico a dinâmica de fluxo de água é uma 

função conjunta dos fatores climáticos da região. Ainda segundo Doorenbos e 

Kassam (1994), o método de Penman-Monteith (FAO), é recomendado como 

método padrão para a definição e cálculo da evapotranspiração de referência, 

por levar em conta uma gama de dados climáticos em sua determinação. 

A reposição da água do solo no momento oportuno e na quantidade 

adequada envolve parâmetros relacionados à planta, ao solo e ao clima. 

Existem vários métodos disponíveis para o controle da irrigação, que 

apresentam vantagens e desvantagens. Métodos que permitem um controle 

criterioso, como o do balanço hídrico e o da tensão da água do solo, baseiam-

se no conhecimento de propriedades físico-hídricas do solo, necessidades 

hídricas específicas da cultura e fatores climáticos associados a 

evapotranspiração (LOPES et al., 2007). 

Para os autores acima, estes métodos requerem equipamentos para o 

monitoramento da umidade do solo (tensiômetros, blocos de resistência 

elétrica, etc.) e/ou equipamentos para estimativa da evapotranspiração (tanque 

Classe A, termômetros, higrômetros, radiômetros etc.), além de pessoal 

qualificado. Para gotejamento, a tensão recomendada varia de 10 a 15 kPa. O 

sensor mais utilizado para medição da tensão é o tensiômetro.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local do experimento e Condições Climáticas 

 

O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Água Limpa (FAL) pertencente 

a UnB, localizada nas coordenadas 15º56’ a 15º59’ S e 47º55’ a 47º58’ W. A 

altitude média é de 1100 m, e conforme a classificação de Köpen, o clima da 

região é do tipo Aw, sendo caracterizado por duas estações bem definidas, 

uma quente e chuvosa, que ocorre de outubro a abril e outra fria e seca de 

maio a setembro (NIMER, 1989). O experimento foi desenvolvido no período de 

abril a novembro de 2016. 

 

As informações de temperatura do ar (ºC), umidade relativa do ar (%) e 

velocidade do vento, bem como a evaporação do “Tanque Classe A” para 

determinação da evapotranspiração de referência – ETo foram obtidas de uma 

estação meteorológica localizada a 300 m do local do experimento. 

 

3.2  Efluente de esgoto tratado 

 

Na FAL/UnB, são gerados esgotos de descargas sanitárias e do 

refeitório, que pela sua composição é caracterizado como esgoto doméstico. A 

estação de tratamento de esgoto (ETE/FAL/UnB) é constituída de três tanques 

sépticos em série, constituído de caixas de polietileno de com tampa roscável, 

com volume útil de cada tanque de 5000 L, ou seja, 15000 L de volume útil 

total, e três unidades de leitos cultivados de fluxo subsuperficial, construídos 

em paralelo, preenchido com brita de granulometria 2 (material passante em 

peneira de malha de 30mm) e um leito sem planta macrófita, com dimensões 

de 2,5 m (largura), 6,5 m (comprimento) e 0,5 m (altura). 

Foi transplantada a macrófita taboa (Typha spp) em um dos leitos, 

outro com papiro-brasileiro (Cyperus giganteus) e um com Lírio-do-brejo 

(Hedychium coronarium Koehne) (Figura 1). 
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Figura 1. Sistema de tratamento de esgoto da Fazenda Água Limpa da UnB. 

 

3.3 Cultivar e produção das mudas de pimenta e o controle de plantas 

daninhas, pragas e doenças 

 

Foi cultivada a pimenta de cheiro (Capiscum spp), sendo as mudas 

produzidas em bandejas com 128 células, utilizando a vermiculita como 

substrato. O Início de colheita foi aproximadamente aos 90 dias após o 

transplante (DAT), sendo realizadas seis colheitas nos seguintes DAT (90 DAT, 

107 DAT, 122 DAT, 147 DAT, 184 DAT, 232 DAT). 

 

Após transplantio fez aplicação de Orthene 750 BR OS Hidro 

(Inseticida) com bomba costal diretamente sobre as mudas, com a dosagem 1 

g L-1. Outras aplicações com o Orthene foram feitas ao longo do plantio, devido 

a necessidade de combater a praga conhecida como Burrinho (Epicauta 

suturalis). Em meados de junho, agosto e outubro as aplicações foram feitas na 

dosagem de 20 mg diluídos em 20 litros de água por bomba costal. Os danos 

foram evidentes e severos, chegando a ter perdas de plantas, ocorrendo 

principalmente próximo às datas programadas para a colheita, necessitando, 

as vezes, postergar as colheitas para que as plantas pudessem se recuperar. 

 

3.4  Delineamento experimental 

 

Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados, com 

quatro tratamentos, em esquema fatorial 2 x 2, com quatro repetições, 

conforme Figura 2. Os tratamentos foram: T1) Água do córrego (Ac) e 
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espaçamento entre plantas de 0,40 m (AcE40); T2) Ac e espaçamento entre 

plantas de 0,60 m (AcE60); T3) Efluente Esgoto Tratado (EET) e espaçamento 

entre plantas de 0,40 m (EET40) e T4) EET e espaçamento entre plantas de 

0,60 m (EETE60) (Figura 2). 

O transplantio foi realizado quando as mudas apresentavam de 4 a 6 

folhas definitivas ou aproximadamente 10 cm de altura. Cada parcela foi 

composta por quatro linhas cada uma com 6 plantas, totalizando 24 plantas por 

parcela, sendo consideradas as 4 plantas da duas linhas centrais, como úteis, 

ou seja, 8 por parcela. 
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Figura 2. Distribuição dos tratamentos em campo e equipamentos do sistema 

de irrigação. 

 

3.5  Sistema e Manejo de irrigação 

 

Para cada tipo de água instalou-se um cabeçal de controle composto de 

um filtro de disco de 125 microns, duas tomadas para manômetro, quatro 

registros de gaveta, dois by-pass e quatro válvulas solenoide para controle do 
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início da irrigação, acionadas por um painel de irrigação, duas caixas de 1000 

L, uma para cada tipo de água e uma motobomba de 1 CV (Figura 3a). A 

irrigação foi realizada com turno de rega de dois dias, iniciada ás 16h. A Figura 

3b se observa as plantas de pimenta de cheiro e as linhas laterais de 

gotejadores. 

 

Figura 3. Visualização dos equipamentos utilizados para aplicação da água de 

irrigação (a) e plantas de pimenta de cheiro e linha laterais de gotejadores (b).  

 

A irrigação foi realizada por gotejamento superficial, utilizando fitas 

gotejadoras de 12 mm de diâmetro interno, gotejadores in line de fluxo 

turbulento, com vazão de cada emissor de 1,3 L h-1 na pressão de 15 kPa, 

espaçados de 0,30 m ao longo da linha e instalados a 0,05 m das plantas, 

formando uma faixa molhada de 0,50 m, resultando em a área molhada total do 

experimento de 50%.  

 

A evapotranspiração de referência (ETo) para o manejo da irrigação foi 

feita a partir da Evaporação do Tanque “Classe A”. 

O turno de rega foi de dois dias, em que a ETo foi obtida pela Equação 

1 e a evapotranspiração da cultura (ETc) pela Equação 2, já a 

evapotranspiração da cultura corrigida pela Equação 3 e a Irrigação total 

necessária pela Equação 4. 

Conhecendo-se a ITN e a lâmina média aplicada pelos gotejadores na 

faixa molhada equivalente à uma hora de funcionamento (Li), obteve-se o 

tempo de irrigação (Ta) pela Equação 5. 

ETo = EV x kp          (1) 
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ETc = Kc x ETo - Pe         

(2) 
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G Pw0,1ETcET                                                                                       
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ITN G          
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ITN
Ta                 (5) 

 

em que: 

ETG = Evapotranspiração da cultura corrigida (mm); 

Pw = Porcentagem da área molhada (%) 

EV = Evaporação do tanque “Classe A” (mm); 

kp = Coeficiente do tanque “Classe A” (adimensional), 

ITN = Irrigação total necessária (mm). 

CUD = Coeficiente de uniformidade de distribuição (adimensional = 

0,9). 

Pe = Precipitação efetiva (mm). 

Ta = Tempo para aplicação da lâmina de irrigação (h). 

Li = Lâmina média aplicada pelos gotejadores na faixa molhada 

equivalente à uma hora de funcionamento (mm h-1). 

 

O valor de kp foi obtido em Tabela proposta por Allen et al. (1998), com 

dados de entrada de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido e umidade 

relativa do ar. 

Os valores de Kc (Figura 4) foram embasados de acordo com a 

literatura da pimenta de cheiro, sendo eles de 0,5 (até 30 DAT), 0,55 (de 31 a 
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39 DAT), 0,65 (de 40 a 47 DAT), 0,75 (de 48 a 55 DAT), 0,85 (56 a 60 DAT), 

1,05 (de 61 a 70 DAT), 1,20 (de 71 a 85 DAT) e 0,9 (até o final do ciclo). 

 

Figura 4. Coeficiente da cultura (kc) em relação aos dias após o transplantio 

(DAT). 

Foram instalados os tensiômetros no dia 01 de abril de 2016, com 16 

tensiômetros nos canteiros de diferentes tratamentos, correlacionados a 

diferentes espaçamentos.  

Para monitoramento da umidade do solo foi utilizado tensiômetros, 

sendo instalados 8 na profundidade de 0,1 m (aferição do manejo) e 8 na de 

0,30 m (aferir o excesso ou déficit de água aplicada) – sendo 8 para cada tipo 

de espaçamento, e destes, quatro para cada tipo de água (Figura 5) -, com 

umidade obtida indiretamente, em curva de retenção de água no solo, 

determinada a partir de 5 amostras indeformadas. As tensões avaliadas na 

centrifuga foram as de 0, 1, 3, 6, 10, 33, 80, 400, 1000 e 1500 kPa (Figura 6). 
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Figura 5. Tensiômetros em diferentes profundidades. 

 

 

Figura 6. Curva de retenção de água no solo do local do experimento, 

determinado pelo método da centrífuga e equação de ajuste da curva. 
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Figura 7. Valores de tensão em relação aos diferentes tratamentos e 

profundidades.  

 

A tensão de água no solo registrada nos tensiômetros durante o cultivo 

(Figura 7) estava adequada à cultura do pimentão de acordo com Marouelli e 

Silva (2012), assim, não houve correção da lâmina de irrigação devido à 

redução da tensão de água no solo (ks), considerando que as tensões foram 

sempre medidas momentos antes do irrigação da irrigação que teve turno de 

rega de 2 dias. As tensões foram maiores na profundidade de 0,30 m, com 

excesso ao tratamento. 

 

3.6 Análises de solo e calagem, adubação de base e cobertura 

 

Foi analisado o solo na profundidade de 0 a 0,30 m, no início e ao 

término do experimento. As amostras de solo no início do experimento foram 

compostas, formada por amostras coletadas nas quatro repetições, já no final 

do experimento foi coleta individualmente para cada repetição para cada 

tratamento. Os parâmetros avaliados foram: Fósforo extraível, Potássio 

extraível, Cálcio extraível, Magnésio extraível, Alumínio trocável, Acidez 

potencial, CTC (Capacidade de Troca Efetiva), Saturação por Alumínio 

Trocável, Saturação de bases, Sódio, Cobre extraível, Ferro extraível, 

Manganês extraível, Zinco extraível e Enxofre.  
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Na calagem corretiva aplicou-se 510 kg ha-1 de calcário dolomítico com 

PRNT de 100%, 47% de CaO e 7% de MgO, feita de acordo com metodologia 

de saturação por bases descrita em Souza et al. (2004). 

Na calagem usou-se calcário dolomítico distribuído a lanço com a mão. 

Passou grade para incorporação a 15 cm feito no dia 05/02/16. E no dia 29 de 

fevereiro passou grade hidráulica a 20 cm profundidade. 

O calcário possui CaO 30%, MgO 18%, e PRNT 100%. Aplicou nove 

(9) sacos de 25 kg na mesma área de 15 m x 22 m= 330 m², dosagem 6,82 t 

ha-1. No dia 04/03 preparou os canteiros manualmente, com a Necessidade de 

Calagem = CTC (V2- V1)/ PRNT, NC= 17,4 cmolc cm-3 (75,2%-36%)/100%, 

resultando em  NC= 6,82 t ha-1. Aplicou calcário para elevar V2= 75,2%. 

A adubação de base, conforme EMATER (1987) foi de 80 kg ha-1 de 

P2O5 e 50 kg ha-1 de K2O, as fontes utilizadas foram superfosfato simples e 

cloreto de potássio, aplicadas a lanço em toda a área dez dias antes do 

transplantio e incorporada com enxada manual.  

Adubação de base conforme foi analisado para a área foi necessário 

aplicar, no espaçamento de 0,4 m 40 kg, 8 kg de cloreto de potássio, 

espaçamento de 0,6 m Super Simples 55,5 kg, 13,6 kg de cloreto de potássio 

aplicadas a lanço em toda a área dez dias antes do transplantio e incorporada 

com enxada manual.  

A adubação de cobertura, descrita pelo fabricante da semente de 

pimenta, foi de 120 kg ha-1 de N e 60 kg ha-1 de K2O na formulação de ureia e 

cloreto de potássio, respectivamente e a 200 kg ha-1 de P2O5, na formulação de 

superfosfato simples, dividido em 5 aplicações ao longo da cultura. 

3.7 Análises do Efluente Esgoto Tratado e da água do córrego 

 

As análises físicas e químicas no EET e na Ac foram o sódio, magnésio, 

nitrito, nitrato, fosfato total, pH e condutividade elétrica, seguindo a metodologia 

de APHA (2005). 
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3.8  Análise das plantas, dos frutos de pimenta e da eficiência do uso da 

água na irrigação 

 

A eficiência do uso da água (EUA) foi determinada em função da 

produtividade total em kg mm ha-1 água. 

 

A altura das plantas (Ap) foi determinada com o auxílio de régua de 

graduada em cm. Foi medida a altura do caule principal das plantas eretas 

desde a base do solo até o ápice em 32 plantas úteis por tratamento ao (25, 

93, 106, 120, 146, 182, 225 DAT). 

 

 

Figura 8. Régua para medida da altura das plantas de pimenta de cheiro. 

 

O diâmetro médio de caule (Dmc) foi determinado com o auxílio de um 

paquímetro com graduação em 0,01 mm (Figura 9). Foi medido a 

circunferência do caule a uma altura de 5 cm acima da superfície do solo, em 

todas as plantas em diferentes DAT (26, 94, 107, 121, 147, 184, 227 DAT). 
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Figura 9. Paquímetro para medida do diâmetro do caule das plantas de 

pimenta de cheiro. 

 

A massa fresca dos frutos (Muf) foi determinada em balança analítica, 

com precisão de 0,001 g (Figura 10), logo após a colheita dos frutos. O peso 

total de frutos (Ptf) por parcela foi dividido pelo número de frutos colhidos em 

cada uma, obtendo-se o peso médio dos frutos de pimenta (Pmf). Isso foi feito 

nas seis colheitas. 

 

 

Figura 10. Pesagem dos frutos de pimenta de cheiro. 

 

Para obter a massa total dos frutos, e posteriormente a produtividade 

(Prod), em t ha-1, pesaram-se todos os frutos colhidos ao longo do ciclo de 

cultivo. 
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3.9  Análises Estatísticas 

 

Os resultados foram analisados a partir de análise de variância e 

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando 

Software Assistat V. 7.7 Beta 2014 (ASSIS, 2014) e o as figuras elaboradas no 

Office Excel.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Dados climáticos e de irrigação 

 

A temperatura oscilou durante o plantio, mas dentro de limites 

recomendados para o cultivo da pimenta de cheiro, ou seja, entre 25 e 30ºC 

(Figura 11). Seguindo os dados da Estação Meteorológica da FAL, a ocorrência 

de precipitações foi pequena durante o cultivo da pimenta, num total de 38,6 

mm no mês de agosto, 23,8 mm no mês de setembro e 70,4 mm em todo mês 

de outubro, o que denota insignificância para os cálculos de aplicação da 

irrigação.  

 

Figura 11. Temperatura média em relação aos dias após o transplantio (DAT). 

 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi utilizada para o cálculo da 

necessidade de água das plantas sendo corrigida em função dos valores de kc 

e de Ev. Observa-se na Figura 13 que na fase inicial do ciclo da cultura a 

evapotranspiração no Tanque “Classe A” foi alta, coincidindo com Ev também 

alta (Figura 12). Da mesma forma, os períodos críticos e de maior taxa de ETo 

foram aos 22, 74 e 165 DAT, coincidindo com os períodos em que a Ev 

também aumentou (Figura 12).  
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Figura 12. Evapotranspiração em relação aos dias após o transplantio (DAT). 

 

 

Figura 13. Evapotranspiração de referência em relação aos dias após o 

transplantio  

 

 

Figura 14. Evapotranspiração corrigida para o gotejamento em relação aos dias 

após o transplantio (DAT). 
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A Evapotranspiração da cultura (ETc) variou de acordo com os 

estádios fenológicos da planta e com as condições climáticas encontradas. 

Observa-se na Figura 15 que nos primeiros 32 dias após o transplantio, a taxa 

de evapotranspiração estava baixa devido à planta estar em crescimento, ou 

seja, pequeno índice de área foliar. Dos 74 aos 165 DAT, ocorreram picos de 

evapotranspiração da cultura devido às condições críticas do clima local, ou 

seja, baixa umidade relativa do ar e temperaturas mais elevadas, 

principalmente. A planta, em períodos de baixa umidade relativa do ar, tendo 

água no solo, transpira mais e, portanto, necessita de uma maior quantidade de 

água para compensar o que é perdido. Nota-se a coincidência de maior taxa de 

evapotranspiração no Tanque “Classe A” aos 165 DAT (Figura 13) nos picos 

com aumento do kc (Figura 4), e com os picos de maior tempo de água 

aplicada (Figura 16).  

 

Nota-se na Figura 4 um kc de 0,55 no estádio inicial de 31 a 39 dias, o 

qual precisou ser corrigido ao longo do ciclo devido a um aumento da taxa de 

transpiração da planta, fazendo com que a lâmina líquida de irrigação aplicada 

fosse, também, aumentada para suprir a necessidade de água dos estádios 

fenológicos. O pico de 71 a 85 DAT refere-se ao estádio fenológico reprodutivo 

que compreende desde a floração plena até a maturação de frutos, cujo kc 

apresentou seu maior valor de 1,2. Já em relação a 6ª colheita, ajustou-se o kc 

para 0,9 pois, houve a necessidade de reduzir a quantidade de lâmina líquida 

aplicada devido à planta estar em final de ciclo, estádio o qual apresenta menor 

sensibilidade ao déficit hídrico.  
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Figura 15. Evapotranspiração da cultura (ETc) em relação aos dias após o 

transplantio (DAT). 

 

O tempo de aplicação de água também apresentou alternâncias 

(Figura 16) e novamente de acordo com a necessidade da cultura (Figura 4) e 

sua taxa de evapotranspiração (Figura 13).  

 

 

Figura 16. Tempo de aplicação (Ta) de água em relação aos dias após o 

transplantio (DAT). 
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4.2 Atributos do solo 

 

O pH no solo no início do experimento foi mais elevado que no final do 

experimento em todos os tratamentos, passando de valor médio de 6,4 (Tabela 

6) para 5,57 a 5,67 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores dos atributos químicos obtidos na camada de solo de 0 a 

0,20 m no início do experimento. 

 
Parâmetros 

 
Unidades 

Tratamentos 
 

Ac E40 Ac E60 EET E40 EET E60 Média 

pH em Água 01:02,5 6,3 6,4 6,2 6,5 6,4 

Fósforo Extraível mg dm-3 6,9 2,9 1,1 5,1 4,0 

Potássio Extraível cmolc cm-3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Cálcio Extraível cmolc cm-3 5,6 4,9 5,8 4,7 5,3 

Magnésio Extraível cmolc cm-3 3,9 2,7 3,7 3,4 3,4 

Alumínio Trocável cmolc cm-3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Acidez Potencial cmolc cm-3 8,3 8,3 8,5 8,0 8,3 

Capac.Troca Catiônica 
Efetiva (CTC) 

cmolc cm-3 9,7 7,7 9,6 8,3 8,8 

Capacidade de Troca 
Catiônica Total (CTC) 

cmolc cm-3 17,9 16,0 18,1 16,2 17,1 

Saturação por Al 
Trocável 

% Al 0,5 0,0 0,0 0,6 0,3 

Saturação de Bases (V) % 54,0 48,0 53,0 50,0 51,3 

Sódio cmolc cm-3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cobre Extraível ppm 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 

Ferro Extraível ppm 67,8 106,5 100,7 61,2 84,1 

Manganês Extraível ppm 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Zinco Extraível ppm 5,0 7,5 1,9 4,4 4,7 

Enxofre Ppm 385,9 206,1 543,8 280,7 354,1 

 

Embora, em valor absoluto, alguns atributos presentes no solo no final 

do experimento sejam diferentes, estes não apresentaram diferença 

significativa p > 0,05) ao aplicar o teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(Tabela 1). Dentre os atributos avaliados, o teor de K no solo apresentou 

apenas tendência de aumento no solo irrigado com EET nos dois 

espaçamentos entre plantas (0,4 e 0,6 m), já os demais atributos não aprestam 

este mesmo comportamento, possivelmente resultante do pequeno período de 

irrigação, aliado aos baixos teores de sais no efluente tratado. Ao mesmo 
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tempo, em que são adicionados ao solo sais pelo EET, estes são absorvidos 

pelas plantas, mantendo ao final do ciclo da cultura, valores de sais no solo 

similares entre os tratamentos irrigados com água do córrego e EET. 

A V, em %, no final do experimento (53,8% a 57,4%) foi levemente 

inferior ao valor esperado após a aplicação de calcário (60%), porém dentro de 

um valor ótimo para o bom desenvolvimento da cultura da pimenta. 

Tabela 2. Atributos químicos obtidos na camada de solo de 0 a 0,20 m no final 

do experimento. 

 E40 E60 E40 E60 E40 E60 E40 E60 E40 E60 

pH Pmeh (mg dm-3) K+ (mg dm-3) Ca (cmolc cm-3) Mg (cmolc cm-3) 

EET 5,67 5,72 9,31 8,11 162,33 148,67 3,53 3,65 1,16 1,23 

Ac 5,57 5,63 6,59 10,58 169,00 144,00 3,24 3,44 1,06 1,16 

 Al (cmolc cm-3) H+Al (cmolc cm-3) SB V (%) Al (%) 

E40 0,013 0,020 3,80 3,90 5,11 5,26 57,4 57,3 1,47 0,40 

E60 0,017 0,020 4,00 3,87 4,73 4,98 53,8 56,17 1,57 0,40 

P = Fósforo; K = Potássio, Ca = Cálcio, Mg = Magnésio, Al = Alumínio, SB = Soma de Bases, V 

= Saturação por Bases. 

 

Diante dos resultados obtidos, é importante destacar que em um 

cenário de escassez e cobrança do uso da água, tornam-se urgentes medidas 

de tratamento da água, esgotos, dejetos animais e efluentes agroindustriais e 

seu reúso nas atividades agrícolas.  

Ao mesmo tempo, os produtos gerados nos tratamentos de águas e 

resíduos devem ser amostrados e analisados periodicamente. Os resultados 

das análises devem ser confrontados com a legislação vigente, para definição 

do seu destino: irrigação agrícola. Assim, entende-se que o reúso de efluente 

sanitário proporciona suprimento de água para as plantas e ao mesmo tempo o 

solo funciona como um sistema de pós-tratamento do resíduo, depurando a 

carga orgânica.  

Por fim, o uso sustentável de efluentes e outros resíduos orgânicos em 

solos devem ser incentivados, desde que haja monitoramento constante das 

áreas tratadas. 
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4.3 Atributos no Esgoto Efluente Tratado e Água do córrego 

 

O pH foi de 6,8 e a condutividade elétrica de 2 S cm-1 na Água do 

córrego (Ac), e de 7,5 e 803 S cm-1 no Esgoto Efluente Tratado (EET), 

enquanto que o oxigênio dissolvido foi igual nos dois tipos de água, valores 

dentro de limites aceitáveis para uso na irrigação (ALMEIDA, 2010). Dessa 

forma, o pH se manteve ótimo durante todo o período, proporcionando um bom 

aproveitamento dos nutrientes pela planta  

A condutividade elétrica é representada por sólidos dissolvidos em 

água, destacando-se: compostos iônicos e compostos catiônicos. Os 

compostos iônicos (cargas negativas, que possuem elétrons livres na camada 

de valência) são sólidos que se dissolvem em água e caracterizados como 

sendo cloretos, sulfatos, nitratos e fosfatos. Os compostos catiônicos (cargas 

positivas, que perderam elétrons na camada de valência) possuem cátions de 

sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio e amônio.  

Tabela 3.  Atributos no efluente de esgoto tratado (EET) e na água do córrego 

(Ac). 

Tipo 
de 

água 

Nitrato 
(mg L-1) 

Nitrito 
(mg L-1) 

pH Condutividade 
elétrica 

(S cm-1) 

Potássi
o 

(mg L-1) 

Sódio 
(mmolc 

L-1) 

Cálci
o 

(mmo
lc L-1) 

Magnésio 
(mmolc L-

1) 

RAS 
(mmolc 
L-1)0,5 

Ac 0 0 6,8 2 0 32,89 272,0 15,6 2,74 

EET 9,61 0,17 7,5 803 38,9 2555,0 1152 106,3 101,8 

RAS: Razão de Adsorção de Sódio.  

 

Por sua vez, os teores médios de sólidos totais dissolvidos foram de 

7,25 e 513 mg L-1 para a Ac e EET, respectivamente, o que indica que existem 

maiores teores de sais dissolvidos no EET, alguns destes sendo 

disponibilizadas e absorvidas pela plantas para seu crescimento.  

O teor de nitrato e nitrito na Ac foi 0 mg L-1, já no EET foi de 2,241 mg 

L-1 e 0,251 mg L-1, ou seja, dentro de valores aceitáveis para uso na irrigação. 

Os teores de sódio, cálcio e magnésio foram de 32,89, 272,0 e 15,6 

mmolc L-1 na Ac, o que resulta em 11,99 mmolc L-1 e de 2555,0, 1152 e 30 
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mmolc L-1 no EET, respectivamente, o que resulta em a razão de absorção de 

sódio - RAS de 106,3 mmolc L-1.  Por sua vez, o potássio na AC foi 0 e no EET 

foi superior, ou seja, 38,90 mg L-1.  

De acordo com os parâmetros propostos por Almeida (2010) o EET 

está no intervalo usual nos parâmetros nitrito e potássio e fora nos teores 

adequados para os parâmetros de condutividade elétrica, cálcio e RAS. Para 

Ayers e Westcot (1991), a RAS até 10 não apresenta nenhuma restrição para 

uso na irrigação e não há problema de salinização do solo, acima deste valor 

há restrições, o que foi contatado no EET, com valor 10 vezes maior ao 

permitido. 

Todavia, em solos do Cerrado onde há bons índices de precipitação, 

não há risco de salinização mesmo com um RAS acima do permitido, visto que, 

ocorre maior absorção de nutrientes em solos argilosos pela planta, sendo o 

excedente lixiviado, não havendo assim, salinização e nem contaminação do 

sistema solo-planta.   

4.4 Altura de plantas  

 

Na Figura 17 observa-se a altura das plantas em diferentes dias após o 

transplantio, representando a média de todos os tratamentos, já que estes 

valores de altura foram muito similares entre os tratamentos e não houve 

diferença significativa. Aos 149 DAT houve crescimento mais acentuado das 

plantas, e a partir desta data, até aproximadamente os 239 DAT, a altura das 

plantas tende a estabilizar, chegando a 50 cm, bem abaixo do esperado, que 

segundo o fabricante das sementes pode passar de 1m de altura. Isso porque 

a planta ainda estava em pleno crescimento, o que, acredita-se que a planta 

poderá atingir alturas maiores com o passar do tempo. 
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Figura 17. Curva de crescimento médio de todos os tratamentos das plantas de 

pimenta ao longo do seu ciclo e altura das plantas nos diferentes tipos de 

tratamento em relação às datas de medidas. 

 

Considerando a média das alturas das plantas das 7 medidas 

realizadas (Tabela 4), observa-se que não houve diferença estatística entre os 

tratamentos. Todavia, em valores absolutos, o espaçamento de 0,6 m 

apresentou plantas pouco maiores no tratamento com EET, possivelmente por 

estas estarem mais nutridas com os componentes do efluente.   

 

Tabela 4. Altura média das plantas em função do tipo de água e espaçamento 

entre plantas 

 
E40 E60 

Ac 40,19 37,20 

Ar 40,32 40,59 

Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, porém o F de interação não foi 
significativo. 

 

De acordo com o trabalho de Paiva et al., (2012), em influência da 

aplicação de esgoto doméstico secundário na produção de mudas de pimenta 

malagueta e pimentão, a pimenta malagueta (Capsicum frutensens L.) teve 

menor média de altura no tratamento (T1) com 100% de EET e teve maior valor 

no tratamento (T4) com 75% de água de abastecimento e apenas 25% de EET. 
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No pimentão (Capsicum annun L.) foram analisados alguns parâmetros como 

diâmetro caulinar e altura da planta, tendo os seguintes resultados, 

respectivamente: T1 1,66 e 5,82; T2 1,35 e 4,92; T3 1,19 e 4,53; T4 1,07 e 4,17; 

e T5 0,75 e 2,79. Constata-se, assim, que o pimentão teve um melhor 

desenvolvimento em relação à sua altura e diâmetro caulinar, quando irrigado 

com 100% de EET no tratamento 1.  

Com isso, mostra-se que o reuso de esgoto doméstico, como o 

utilizado no trabalho em questão, oriundo da FAL (Fazenda Água Limpa) pode 

ser vantajoso no quesito de qualidade física (altura e diâmetro) da planta.  

Sousa et al., (2005) no experimento com produção do pimentão 

(Capsicum annun L.), também detectaram influência do EET no aumento do 

diâmetro da planta.  

No trabalho de Silva et al. (2014) com utilização de EET no 

crescimento da pimenta (Capsicum chinense), cultivar tekila bode vermelha, a 

aplicação das diferentes concentrações de EET nas lâminas de irrigação de 100; 

75; 50 e 25% proporcionaram valores médios da altura caulinar de 43,10; 41,20; 

46,00 e 44,00 cm, respectivamente. A determinação do maior valor referente à 

altura da planta foi observada quando se utilizou o tratamento 3 (50% de EET + 

50% de água) (46 cm), no entanto, esse tratamento não diferiu estatisticamente 

entre os demais, que mostraram um menor tamanho (41,20 cm) e uniformidade 

de tamanho. Estes resultados diferem dos resultados obtidos por Paiva et al. 

(2012), sendo que a maior média encontrada foi no tratamento de 25% de EET e 

75% de água de abastecimento como visto mais detalhadamente acima.  

Outros resultados foram obtidos por Oliveira et al. (2012) e Alves et al. 

(2012) trabalhando com EET, na produção de mudas de pimenta, quiabo e 

tomate, os quais obtiveram mudas mais altas quando utilizaram água com maior 

proporção de EET (100%). 

Dessa forma, nota-se o grande potencial do uso de efluentes na 

economia de adubo, fertilizantes, no aumento da produtividade e na qualidade 

dos frutos, e, sobretudo, na economia de água.  
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4.5 Diâmetro médio de caule 

 

O diâmetro do caule (Dmc) das plantas foi diferente entre os 

tratamentos, com valor médio variando de 0,9 a 3,2 cm. Tanto neste parâmetro 

como nos demais avaliados, os espaçamentos utilizados, em função do 

desenvolvimento observado nas plantas, não houve competição por nutrientes, 

espaço físico e luminosidade. 

Todavia, nota-se na (Figura 18) uma diminuição nos valores do 

diâmetro do caule ao longo do cultivo. Isso se deve ao fato de no período de 

julho-agosto ter ocorrido uma estiagem, fazendo com que as plantas 

realizassem uma constrição do caule como forma de reação e proteção ao 

estresse hídrico.  

 

Figura 18. Diâmetro do caule nos diferentes tratamento em relação as datas de 

medidas. 

 

A análise da coluna (Tabela 5) para o espaçamento de 0,4 m no 

tratamento com água do córrego (Ac) revelou maior diâmetro do que no 

espaçamento de 0,6 m para o mesmo tipo de água. Na EET o espaçamento de 

0,4 m também revelou maior diâmetro quando comparado ao espaçamento de 

0,6 m para o mesmo tipo de água. Constatando, assim, que o menor 

espaçamento na EET é mais vantajoso, devido a melhor otimização do espaço 

para o crescimento das plantas, não havendo competição por nutrientes ou luz. 
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Tabela 5. Diâmetro médio do caule das plantas em função do tipo de água e 

espaçamento entre plantas 

 
E40 E60 

Ac 11,93 bB 10,98 aA 

Ar 12,69 aA 12,13 bB 

Letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre o EET e Ac para o mesmo espaçamento 
e letras maiúsculas iguais na coluna não diferem entre E40 e E60 para mesmo tipo de água. 
Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
 

No trabalho de Silva et al., (2014) os valores médios de diâmetro 

caulinar obtidos com a aplicação das diferentes concentrações de EET nas 

lâminas de irrigação de 100; 75; 50 e 25% foram 11,50; 10,81; 11,92 e 11,33, 

respectivamente. O tratamento 3 (50% de EET + 50% de água) proporcionou o 

maior valor de diâmetro caulinar (11,92 mm), o qual não diferiu estatisticamente 

entre os demais tratamentos e uniformidade de tamanho. Resultado semelhante 

foi encontrado por Sampaio et al. (2011) trabalhando com a utilização de EET na 

germinação e desenvolvimento inicial de mudas de meloeiro. 

Segundo Larcher (2000), as plantas em estágio de desenvolvimento 

anterior à fase reprodutiva, crescem rapidamente, tanto em extensão como em 

diâmetro. O diâmetro caulinar apresentou uma tendência de crescimento linear, 

sendo explicável pelo fato de que se analisou a cultura nas fases de crescimento 

e produção, onde a planta acumula carboidratos para o seu crescimento e a sua 

produção. Por consequência, nestas condições, há um aumento de área foliar, 

com consequente elevação da taxa fotossintética e da produção de 

fotoassimilados. Como ocorre uma expansão da estrutura da planta, há 

necessidade de um deslocamento de parte dos assimilados para a produção de 

tecidos caulinares, acarretando a sua expansão (CARVALHO, et al., 2013). 

 O mesmo pode ser analisado e observado no trabalho em questão, 

denotando expansão do caule nos diferentes tratamentos e linearidade no seu 

crescimento, exceto nos períodos de seca do local, quando ocorre uma 

constrição natural como proteção da planta (Figura 18).  
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Ainda sobre o trabalho de Silva et al., (2014) comparando à taxa de 

crescimento caulinar das plantas de pimenta tekila bode vermelha do tratamento 

onde foi aplicada a maior concentração de EET na água de irrigação (100%), 

com a taxa das plantas que receberam a menor concentração de EET na água 

de irrigação (25%), ocorreu um aumento de 67,30%, evidenciando-se respostas 

significativas para as concentrações de efluente doméstico aplicadas. Tal 

tendência pode ser explicada pelo fato de que no EET são encontrados em sua 

constituição nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Isso 

fundamenta o incentivo ao uso de água residuária, mostrando que pode ser 

viável e lucrativo para o produtor nos parâmetros qualitativos da planta.  

 

4.6 Massa úmida dos frutos e produtividade 

 

A Tabela 6 apresenta a massa úmida dos frutos e a produtividade de 

pimenta em função do tipo de água e espaçamento entre plantas, onde não 

houve diferença estatística entre os tratamentos. Porém, em valor absoluto a 

massa úmida dos frutos no E60 foi maior do que no E40 no EET, possivelmente 

devido à maior disponibilidade de nutriente nos tratamentos irrigados com EET.  

Quanto à produtividade, esta foi maior, em valor absoluto, no E40 para 

o tratamento com EET (Tabela 6), embora não diferindo estatisticamente dos 

outros tratamentos, demonstrando que o maior adensamento pode ser 

vantajoso, já que otimiza a área no espaço para o crescimento da planta, e 

consequentemente sua ramificação e frutificação são beneficiadas. Isso se deve 

ao fato de não ter ocorrido competição entre as plantas, assim, o mesmo número 

de plantas em menor área ocupada, propiciou maior produtividade e 

consequentemente maior eficiência do uso da água.  

Portanto, nas condições em que o experimento foi desenvolvido é 

recomendável o menor espaçamento (0,4 m entre plantas), uma vez que, 

também, não houve efeito negativo na qualidade e quantidade de frutos entre os 

tratamentos. Adensamentos menores tendem a otimizar melhor o espaço físico e 

a luminosidade, sendo também mais lucrativo para o produtor pois, pode-se 

alocar o mesmo número de plantas por menor m², aumentando a produtividade.  
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Todavia, o mesmo não ocorreu no E60 para EET e Ac, possivelmente a 

uma das parcelas ter sido mais comprometida com pragas e doenças, como o 

Burrinho (Epicauta suturalis), reduzindo a produtividade e a eficiência do uso da 

água. No tratamento com EET as parcelas ficaram mais vulneráveis à aparição 

de doenças e ao ataque de pragas, possivelmente pelo cheiro do EET.  

Segundo o fabricante, a produtividade da pimenta de cheiro Hortivale 

chega a ser de 12 a 50 ton/ha. Neste trabalho, observa-se uma média de 

produtividade de 35 ton/ha.  

Tabela 6. Massa úmida dos frutos e produtividade em função do tipo de água e 

espaçamento entre plantas. 

Tratamentos 

Massa úmida dos frutos 

(g fruto-1) 

 Produtividade 

(kg ha-1) 

E40 E60  E40 E60 

Ac 3,98 3,87  31,72 30,29 

Ar 3,81 4,11  41,32 33,07 

Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, porém o F de interação não foi 
significativo. 

 

4.7  Eficiência do uso da água na irrigação 

 

Na Figura 19 tem-se a eficiência do uso da água nas aplicações de 

irrigação de acordo com os dias após o transplantio. Tendo como referência o 

plantio no dia 23 de março e a primeira colheita no dia 25 de junho, soma-se 95 

dias para a coleta dos frutos, devido à precocidade da cultivar de pimenta 

.escolhida, a Hortivale. Percebe-se que, ao longo dos dias a quantidade de 

água aplicada em milímetros variou de acordo com o kc e com a 

evapotranspiração da cultura, que por sua vez variou de acordo com os 

estádios fenológicos da planta e segundo alguns períodos de estiagem. 

Aproximadamente aos 74 dias de cultivo, meados de agosto a 

setembro, ocorreu um grande período de seca no local, levando as plantas a 

aumentarem a taxa de evapotranspiração (Figura 15), o que elevou o kc 

(Figura 4), o Ta (Figura 16) e por consequência, obteve-se uma maior 

eficiência no uso da água (Figura 19). Considerando a eficiência de aplicação 
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de 90% o valor de ITN total ao longo do ciclo da cultura foi de 446,60 mm de 

água aplicado. 

 

Figura 19. Eficiência do Uso da Água em dias após o transplantio (DAT). 

 

A maior EUA foi obtida no E40 para EET em relação ao Ac para este 

mesmo espaçamento (Tabela 7), embora não diferindo estatisticamente, 

demonstrando que a menor densidade pode ser vantajosa, já que otimiza o uso 

da água na irrigação e o espaço em campo. No entanto, no E60, a EUA foi 

similar, com leve aumento quando do uso de EET (Ar).  

 

Tabela 7.  Eficiência do uso da água, em kg mm ha-1, em função do tipo de 

água e espaçamento entre plantas 

 
E40 E60 

Ac 71,02 67,82 

Ar 92,53 74,05 

Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, porém o F de interação não foi 
significativo. 
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CONCLUSÕES 

 

O tipo de água e densidade de plantio não influenciou na altura das 

plantas e na massa úmida dos frutos de pimenta de cheiro.  

A produtividade, o diâmetro do caule e a eficiência no uso da água 

foram maiores no menor espaçamento entre plantas no tratamento com água 

residuária.  

Os teores de sódio, cálcio, magnésio e razão de adsorção de sódio são 

maiores que os padrões recomendados para uso na irrigação. 

Os teores de sais no solo não foi influenciado pelo tipo de água e 

densidade de plantio. 
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