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RESUMO 

 

O grande volume de água utilizado na agricultura compromete a sua 

disponibilidade para o consumo humano. Diante desse problema, é necessário 

avaliar a utilização de águas residuais na produção agrícola, como uma opção para 

a conservação dos recursos hídricos. Águas residuais oriundas de campos de 

petróleo podem ser uma boa opção para irrigação, especialmente em regiões de 

pouca e alta variabilidade de chuvas como o Nordeste brasileiro. No entanto, é 

necessário avaliar os seus efeitos no solo, como acúmulo de nutrientes e 

decomposição da matéria orgânica, bem como no aspecto nutricional e no 

crescimento das plantas. Os objetivos deste trabalho foram: i) Avaliar as mudanças 

ocorridas nos sais solúveis e nas frações da matéria orgânica do solo e no 

crescimento de plantas de girassol (Helianthus annuus L.) cv. BRS 321, cultivadas 

em solo de textura arenosa irrigado com água residual oriunda da extração de 

petróleo tratada por filtragem e osmose reversa; ii) Avaliar as alterações nutricionais 

do girassol (Helianthus annuus) BRS 321 irrigado com água residual da extração de 

petróleo e os efeitos sobre a produção de biomassa e de aquênios; e iii) Avaliar a 

decomposição dos restos culturais de  girassol (Helianthus annuus) cv. BRS 321 em 

áreas irrigadas com água residual da extração de petróleo. O girassol foi cultivado 

durante três períodos sucessivos em áreas irrigadas com água residual da extração 

de petróleo tratada por filtragem (APF) e por osmose reversa (APO) ou água 

subterrânea do aquífero Açu (ACA). Ao fim de cada ciclo foram determinados os 

valores de pH, condutividade elétrica (CE), a razão de adsorção de sódio (RAS) e os 

teores de Na, Cl, Mg, Ca, K, HCO3
-, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr3+, Hg, Ni, Pb, Zn, além 

de C nas frações húmicas. Em raízes, parte aérea e aquênios determinaram-se os 

teores de N, P, K, Ca, Mg, S e Na e avaliaram-se o crescimento e o acúmulo de 

biomassa. Além disso, avaliou-se a decomposição dos resíduos da parte aérea das 

plantas de girassol. Houve alterações nos atributos químicos do solo, em destaque o 

acréscimo de sais, que foi maior nas áreas irrigadas com APF, e elevação do pH, 

independente do tipo de água utilizado. A elevação da salinidade e alcalinidade do 

solo reduziu o crescimento e o acúmulo de biomassa das plantas. Além disso, a 

irrigação proporcionou alterações nutricionais das plantas, que refletiram no 

crescimento e na produção de aquênios do girassol e na decomposição dos 

resíduos da cultura, com efeitos positivos ou negativos, conforme o tratamento da 



 
 

 
 

água residual. Concluiu-se que a água residual da extração de petróleo utilizada na 

irrigação afeta os atributos químicos do solo, bem como a composição nutricional e o 

desenvolvimento das plantas, principalmente quando irrigadas com a APF. Além 

disso, a irrigação com água residual alterou a mineralização dos resíduos vegetais 

do girassol, mas não a de decomposição do carbono orgânico nas frações húmicas. 

 

Palavras-chave: Semiárido. Água residual. Helianthus annuus. Crescimento de 

plantas. Nutrição de plantas. Decomposição. Comunidade microbiana. Qualidade 

substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The large volume of water used in agriculture compromises its availability for 

human consumption. Faced with this problem, it is necessary to evaluate the use of 

wastewater in agricultural production as an option for the conservation of water 

resources. Wastewater from oil fields can be a good choice for irrigation, especially in 

regions of low or high rainfall variability, as in the Brazilian Northeast. However, it is 

necessary to evaluate its effects on the soil, such as the accumulation of nutrients 

and decomposition of organic matter, as well as the nutritional aspect and plant 

growth. The aims of this study were: i) to assess the changes that take place in the 

soluble salts and soil organic matter fractions, and in the growth of plants of the BRS 

321 cultivar of the sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated in soil of a sandy 

texture and irrigated with wastewater obtained from oil extraction and treated by 

filtration and reverse osmosis; ii) to assess the nutritional changes in the BRS 

321cultivar of the sunflower (Helianthus annuus) irrigated with wastewater from oil 

extraction, and the effects on biomass and achene production; and iii) to evaluate the 

decomposition of plant residue from the BRS 321 cultivar of the sunflower 

(Helianthus annuus) in areas irrigated with wastewater from oil extraction. The 

sunflower was grown for three successive periods in areas irrigated with wastewater 

from oil extraction treated by filtering (APF) and reverse osmosis (APO), or with 

groundwater from the Açu aquifer (ACA). At the end of each cycle, pH values were 

determined, together with electrical conductivity (EC), the sodium adsorption ratio 

(SAR) and the levels of Na, Cl, Mg, Ca, K, HCO3
-, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr3+, Hg, 

Ni, Pb, Zn, and of C in the humic fractions. The concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S 

and Na were determined in the roots, shoots and achenes, along with growth and the 

accumulation of biomass. In addition, the decomposition of shoot residue from the 

sunflower plants was evaluated. Changes were seen in the chemical properties of 

the soil, highlighting an increase in salts, which was greater in the areas irrigated with 

APF; a rise was also seen in pH irrespective of the type of water used. The rise in 

soil salinity and alkalinity reduced the growth and accumulation of plant biomass. 

Moreover, irrigation resulted in nutritional changes in the plants, which were reflected 

in the growth and production of achenes, and in the decomposition of the plant 

residue, having positive or negative effects according to the treatment of the 

wastewater. It was concluded that wastewater from oil extraction used in irrigation 



 
 

 
 

affects the chemical properties of the soil as well as the nutritional composition and 

development of the plants, especially when irrigated with APF. Furthermore, irrigation 

with wastewater changed the mineralisation of the sunflower plant residue, but not 

the decomposition of the organic carbon in the humic fractions. 

 

Keywords: Semi-arid. Residual water. Helianthus annuus. Plant growth. Plant 

nutrition. Decomposition. Microbial community. Substrate quality. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A produção de alimentos e de fibras em quantidades suficientes para atender 

as necessidades humanas é dependente de tecnologias, como por exemplo, a 

irrigação, sobretudo em regiões áridas e semiáridas. Consequentemente, em nível 

mundial, 70% da água retirada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos é 

utilizada na agricultura (Frenken; Kiersch, 2011).  Essa demanda de água ameaça a 

sustentabilidade dos recursos hídricos, tanto para produção agrícola quanto para o 

consumo humano, o que leva à busca por alternativas. A reutilização de águas 

residuais previamente tratadas para irrigação é uma opção interessante, 

principalmente em regiões com escassez hídrica. No entanto, sabe-se que as 

consequências da reutilização de águas residuais são variáveis, com possibilidade 

de contribuir para conservação dos recursos hídricos e reciclagem de nutrientes 

(Medeiros et al., 2008; Chatzakis et al., 2011), ou alterar negativamente as 

características químicas do solo, quando manejada de forma inadequada (Leal et al., 

2009; Gupta et al., 2010; Chatzakis et al., 2011). 

Para o adequado manejo desse recurso hídrico são necessárias informações 

precisas sobre os efeitos nas propriedades químicas do solo, bem como no 

desenvolvimento das culturas. As informações disponíveis na literatura estão 

associadas principalmente a estudos realizados com águas residuais oriundas de 

esgotos domésticos e de indústrias (Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007; Morugán-

Coronado et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013). Todavia, existem poucas 

informações sobre a reutilização de água residual obtida nos poços petrolíferos na 

agricultura. A água residual da extração de petróleo apresenta composição química 

variada, influenciada pelas características químicas das rochas subterrâneas nas 

quais está armazenada e do processo de separação da água do petróleo bruto e/ou 

do gás natural. Essa água pode conter elevadas concentrações de metais pesados, 

óleo disperso, compostos orgânicos e inorgânicos, carbonatos e sais, além de 

produtos químicos adicionados nos diferentes processos de produção (Nascimento 

et al., 2006; Al-Haleem; Abdulah; Saeed, 2010).  

Por apresentar tais características, a água residual não pode ser descartada 

em grandes volumes na superfície e nem ser reutilizada, pois representa potencial 

risco ao ambiente. No Brasil, a legislação ambiental vigente, determina que a água 

residual seja reinjetada nos poços de petróleo. Esse procedimento representa 

prejuízos para a indústria petrolífera, pois a proporção de água em relação ao 



 
 

12 
 

petróleo extraído aumenta com o tempo e reduz o rendimento dos poços. Diante do 

problema, foram desenvolvidas tecnologias de tratamento desse efluente, com o 

propósito de viabilizar o seu descarte na superfície ou a sua reutilização na irrigação 

de culturas não comestíveis (Melo et al., 2010), como por exemplo as produtoras de 

biodísel. Essas tecnologias possuem resultados satisfatórios em relação à melhoria 

da qualidade da água, todavia, para o adequado manejo desse recurso hídrico na 

agricultura é necessário conhecer a possibilidade de toxicidade e os efeitos nas 

propriedades químicas do solo e sobre o rendimento da cultura (Melo et al., 2010). 

 A irrigação com águas residuais tem efeitos variáveis no sistema solo-planta. 

As águas residuais podem tanto elevar os teores de nutrientes (Heidarpour et al., 

2007; Pereira et al., 2011) e de matéria orgânica no solo (Rusan; Hinnawi; Rousan, 

2007, Xu et al., 2010), quanto acumular metais pesados e sais em níveis tóxicos no 

solo, além de alterar o pH do solo (Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007; Morugán-

Coronado et al., 2011; Pereira et al. 2011; Sou/Dakouré et al., 2013). 

Tais alterações nas propriedades do solo resultam em mudanças nos atributos 

químicos e no desenvolvimento das plantas (Rusan; Hinnawi; Rousan., 2007;  

Pereiraet al., 2011; Rodda et al., 2011). Além disso, podem afetar o tamanho, a 

diversidade e a atividade da comunidade microbiana do solo (Mavi et al., 2012; 

Bowles et al., 2014). Essas mudanças podem refletir na mineralização da matéria 

orgânica, pois é influenciada pelas características químicas dos resíduos em 

decomposição (Amougou et al., 2011; Birouste et al., 2011; Goebel et al., 2011; 

Talbot; Treseder, 2012) e pelas mudanças nas propriedades químicas do solo (Mavi 

et al., 2012; Bowles et al., 2014). Assim, além de ser necessário conhecer os efeitos 

nas propriedades químicas do solo e sobre o rendimento da cultura, como sugerido 

por Melo et al. (2010), é oportuno avaliar os efeitos da água residual nos processos 

ecológicos do ambiente, como por exemplo,  a ciclagem de nutrientes. 

Diante do exposto, é provável que a irrigação com águas residuais da 

extração de petróleo induza alterações nas características químicas do solo e na 

composição química das plantas. Espera-se que estas alterações resultem em 

mudanças no crescimento e produção da cultura, na decomposição dos resíduos 

vegetais e nos teores de carbono orgânico do solo. Os objetivos deste trabalho 

foram: i) Avaliar as mudanças ocorridas nos sais solúveis e nas frações da matéria 

orgânica do solo e no crescimento de plantas de girassol (Helianthus annuus L.) cv. 

BRS 321, cultivadas em solo de textura arenosa irrigado com água residual oriunda 
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da extração de petróleo tratada por filtragem e osmose reversa; ii) Avaliar as 

alterações nutricionais do girassol (Helianthus annuus) BRS 321 irrigado com água 

residual da extração de petróleo e os efeitos sobre a produção de biomassa e de 

aquênios; e iii) Avaliar a decomposição dos restos culturais de  girassol (Helianthus 

annuus) cv. BRS 321 em áreas irrigadas com água residual da extração de petróleo. 

Os resultados deste trabalho serão apresentados em três capítulos. No 

primeiro, constam os dados sobre os efeitos da irrigação com água residual nos 

atributos químicos e nos teores de carbono nas frações da matéria orgânica do solo. 

Além disso, constam os resultados da avaliação do crescimento e da produção do 

girassol em solo irrigado com diferentes tipos de águas. No segundo capítulo foram 

apresentados e discutidos os dados sobre os efeitos da água residual no acúmulo 

de nutrientes nos tecidos do girassol. Discutiu-se ainda as variações do crescimento 

e da produção de girassol em função das concentrações dos nutrientes acumulados 

nos tecidos vegetais da cultura.  Por fim, no terceiro capítulo, são apresentados os 

dados sobre as mudanças na decomposição dos restos culturais de girassol em 

áreas irrigadas com água residual.  
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ALTERAÇÕES NOS SAIS SOLÚVEIS DO SOLO E NO CRESCIMENTO DE 

PLANTAS EM SOLO ARENOSO IRRIGADO COM ÁGUA TRATADA DA 

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

Resumo - Os efeitos adversos do uso de águas residuais são variáveis e dependem 

de alguns fatores, podendo causar a acumulação de minerais tóxicos no solo, o que 

torna necessário a avaliação dos seus efeitos quando usada na irrigação de 

culturas. Objetivou-se avaliar as mudanças ocorridas nos sais solúveis e nas frações 

da matéria orgânica do solo e no crescimento de plantas de girassol (Helianthus 

annuus L.) cv. BRS 321, cultivadas em solo de textura arenosa irrigado com água 

residual oriunda da extração de petróleo tratada por filtragem e osmose reversa. 

Amostras de solo foram coletadas após cada um dos três períodos de cultivo 

conduzidos na mesma área, sendo realizadas determinações de pH, condutividade 

eléctrica (CE), Na, Cl, Mg, Ca, K, HCO3
-, Cl-, metais (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr3+, Hg, 

Ni e Pb) e frações orgânicas. As plantas foram avaliadas quanto ao crescimento e 

acúmulo de biomassa das raízes e parte aérea e pela produção de aquênios. 

Constatou-se que a concentração de saís e CE aumentaram quando o solo foi 

irrigado com APF, assim como o pH, independente do tipo de água utilizado. 

Somente o C da fração ácidos fúlvicos da camada superficial foi influenciado pelos 

tipos de água, com menores teores no solo irrigado com APF. As alterações nos 

teores de C nas substâncias húmicas podem ser em parte atribuídas à mobilização 

das frações orgânicas no solo. O aumento da salinidade e da alcalinidade do solo 

reduziu o crescimento das plantas e o acúmulo de biomassa vegetal. Dependendo 

do tratamento, a reutilização da água residual de poços de petróleo pode ser uma 

boa opção de aproveitamento, principalmente em regiões com defícit hídrico 

acentuado e extenso. O tratamento por osmose reversa melhorou a qualidade da 

água residual de poços de petróleo, mas, para sua utilização, deve-se avaliar os 

efeitos cumulativos, pois mesmo em solo arenoso ocorreu a alcalinização do solo. 

 

Palavras-chave: Semiárido. Água residual. Salinidade. Crescimento de plantas. 

Girassol. 
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CHANGES IN SOIL SOLUBLE SALTS AND PLANT GROWTH IN A SANDY SOIL 

IRRIGATED WITH TREATED WATER FROM OIL EXTRACTION 

 

Abstract - The adverse effects of the use of wastewater are variable, and depend on 

various factors, possibly causing an accumulation of toxic minerals in the soil, which 

makes it necessary to evaluate its effect when used in the irrigation of crops. The aim 

of this study was to evaluate changes that take place in the soluble salts and soil 

organic matter fractions, and in the growth of plants of the BRS 321 cultivar of the 

sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated in soil of a sandy texture and irrigated 

with wastewater obtained from oil extraction and treated by filtration and reverse 

osmosis. Soil samples were collected from the same area after each of the three 

growing periods, and  measurements taken of pH, electrical conductivity (EC), Na, 

Cl, Mg, Ca, K, HCO3
-, Cl-, metals (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr3+, Hg, Ni and Pb) and 

organic fractions. The plants were evaluated for growth, the accumulation of root and 

shoot biomass, and achene production. It was found that salt concentrations and CE 

increased when the soil was irrigated with APF, as did the pH, irrespective of the type 

of water used. Only the C of the fulvic acid fraction in the surface layer was affected 

by the type of water, resulting in a smaller content in the soil irrigated with APF. 

Changes in the carbon content of the humic substances can be attributed in part to 

mobilisation of the organic fractions in the soil. The increase in salinity and alkalinity 

of the soil reduced plant growth and the accumulation of plant biomass. Depending 

on the treatment, the re-use of wastewater from oil wells may be a good option, 

particularly in regions of severe and extensive drought. Treatment with reverse 

osmosis improved the quality of the wastewater from oil wells, but for such 

wastewater to be used, the cumulative effects must be assessed, as alkalisation took 

place even in a sandy soil. 

 

Keywords: Semi-arid. Residual water. Salinity. Plant growth. Sunflower. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de alimentos e de fibras em quantidades suficientes para 

satisfazer as necessidades humanas depende de tecnologias, tal como a irrigação, 

particularmente em regiões áridas e semiáridas. Consequentemente, a alta 

demanda agrícola por água disponível e a necessidade de evitar a sua deterioração 

tornam necessário considerar a reutilização de água de baixa qualidade na produção 

agrícola (Al-Rashed; Sherif, 2000). Águas residuais tratadas podem satisfazer a 

demanda de água e nutrientes das culturas. No entanto, o uso dessa água pode 

causar problemas com a acumulação de minerais no solo em níveis tóxicos, o que 

torna necessário avaliar esses efeitos quando tal água for utilizada para irrigação 

(Xu et al., 2010).  

A utilização das águas residuais pode resultar em níveis mais elevados de 

nutrientes no solo, tais como N, P, K, Ca e Mg, quando comparadas com a água 

normalmente utilizada na irrigação (Heidarpour et al., 2007; Rusan; Hinnawi; 

Rousan, 2007; Pereira et al., 2011). Além disso, a sua utilização contribui 

significativamente para a acumulação de matéria orgânica no solo (Rusan; Hinnawi; 

Rousan, 2007, Xu et al., 2010) e afeta o desenvolvimento das plantas (Rusan; 

Hinnawi; Rousan, 2007). No entanto, o uso contínuo de águas residuais pode afetar 

negativamente as propriedades do solo, ocasionando acumulação de metais 

pesados no solo e nos tecidos das plantas, mudanças no pH do solo e acumulação 

de sais no solo em níveis tóxicos (Toze, 2006; Heidarpour et al., 2007; Rusan; 

Hinnawi; Rousan, 2007; Morugán-Coronado et al., 2011; Pereira et al., 2011; 

Sou/Dakouré et al., 2013).  

O elevado nível de sodicidade pode mobilizar a matéria orgânica do solo 

(Churchman; Skjemstad; Oades, 1993) e contribuir para lixiviação das frações 

orgânicas (Naidu; Rengasamy, 1993), proporcionando a redução do C orgânico. 

Aumentos nos elementos tóxicos também afetam adversamente o tamanho, a 

diversidade e a atividade da comunidade microbiana no solo (Yuan et al., 2007; Mavi 

et al., 2012; Yan; Marschner, 2013), com consequente diminuição da taxa de 

decomposição da matéria orgânica do solo (Rietz; Haynes, 2003; Yuan et al., 2007; 

Mavi et al., 2012; Bowles et al., 2014).  

Além disso, as alterações químicas no solo proporcionadas pelo uso das 

águas residuais refletem-se nos atributos químicos das plantas, além de afetar o seu 

desenvolvimento (Shi; Sheng, 2005; Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007). Desta forma, a 
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água residual pode favorecer o crescimento das plantas, quando contribui com maior 

acúmulo de nutrientes nas plantas, como observaram Rusan; Hinnawi; Rousan, 

(2007) e Pereira et al. (2011). Contudo, a água residual pode elevar os níveis de sais 

nos tecidos da planta (Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007; Rodda et al., 2011) e 

prejudicar o acúmulo de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas 

(Pereira et al., 2011). 

Todavia, os efeitos adversos são variáveis e dependem de vários fatores, tais 

como o tipo de irrigação, a quantidade de água utilizada, a capacidade de drenagem 

do solo, a precipitação local, a qualidade e a origem das águas residuais e o seu 

tratamento (Heidarpour et al., 2007; Xu et al., 2010; Morugán-Coronado et al., 2011; 

Pereira et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013). Esses fatores devem ser 

considerados em estudos que visam avaliar o efeito das águas residuais no sistema 

solo-planta, a fim de coletar informações necessárias para a gestão adequada deste 

recurso hídrico. 

As informações disponíveis na literatura são de estudos que utilizaram águas 

residuais derivadas de esgoto doméstico ou industrial (Toze, 2006; Heidarpour et al., 

2007; Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007; Xu et al., 2010; Morugán-Coronado et al., 

2011; Pereira et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013). No entanto, existem outros 

tipos de águas residuais que podem ser utilizados na agricultura, tais como as 

obtidas durante a extração do petróleo.  

A água residual gerada durante a extração de petróleo  pode conter níveis 

elevados de sais e metais pesados (Al-Haleem et al., 2010), não podendo ser 

descartada diretamente no ambiente. No Brasil, a legislação ambiental vigente 

determina que a água residual oriunda da extração de petróleo deve ser reinjetada, 

o que representa prejuízos para a indústria de petróleo, pois a proporção de água 

em relação ao petróleo extraído aumenta com o tempo e reduz o rendimento dos 

poços. Na bacia petrolífera potiguar, localizada no semiárido brasileiro, a proporção 

média de água foi de 95%, enquanto a de petróleo foi de 5%, nos anos de 2012, 

2013 e 2014, o que gerou um volume médio de 4.139.864,466 m3 de água residual 

por ano (ANP, 2016).  

A reutilização dessa água na agricultura é uma alternativa interessante para 

os agricultores do Nordeste do Brasil, por se tratar de uma região com pronunciada 

escassez de água, o que limita a produção agrícola. Assim, o uso da água residual 

de poços de petróleo tratada para a produção agrícola é uma possibilidade 
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promissora, o que é de interesse dos agricultores da região e da indústria de 

petróleo. No entanto, não há informações disponíveis sobre o uso desse tipo de  

água na produção agrícola, o que se faz necessário investigar os seus efeitos sobre 

a qualidade química do solo, a decomposição de matéria orgânica do solo e o 

desenvolvimento das culturas, fatores esses relacionados diretamente com a 

qualidade do ambiente e da produção agrícola. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar as mudanças ocorridas nos sais 

solúveis e nas frações da matéria orgânica do solo e no crescimento de plantas de 

girassol (Helianthus annuus L.) cv. BRS 321, cultivadas em solo de textura arenosa 

irrigado com água residual oriunda da extração de petróleo tratada por filtragem e 

osmose reversa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido na área experimental da Petrobras Fazenda Belém, 

município de Aracati-CE, Brasil (4° 43' 6" S, 37° 32' 48" W). A área está na região 

Nordeste do Brasil, com clima semiárido quente na classificação de Köppen. A 

temperatura varia entre 26 e 28ºC e a precipitação média anual é de 935,9 mm, com 

pluviosidade concentrada entre janeiro e abril (IPECE, 2015). A classe de solo 

dominante na área experimental é um Arenosol (FAO, 2006), equivalente a 

Neossolo Quartzarênico no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

A água residual utilizada no experimento foi obtida a partir do campo 

petrolífero nos municípios de Aracati e Icapuí, Ceará, Brasil, tendo sido submetida a 

dois tratamentos, normalmente utilizados durante a extração do petróleo: no primeiro 

tratamento, após ser separado do óleo, a água residual foi passada em filtros de 

areia e novamente passada em filtros de resina catiônica para remoção dos resíduos 

do hidróxido de sódio usado durante o processo de separação do óleo-água (APF); 

no segundo tratamento, a água filtrada foi submetida ao processo de  osmose 

reversa, com um tratamento químico preliminar para correção do pH, floculação de 

possíveis solutos, e eliminação de micro-organismos que prejudicam a extração do 

petróleo (APO). Também foi utilizada água subterrânea extraída do aquífero Açu, em 

poços de 240-250 metros de profundidade, como tratamento controle (ACA). Os 

atributos químicos dos diferentes tipos de água utilizados são apresentados na 

Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1. Atributos químicos de água do subsolo (ACA) e água da extração de 
petróleo tratada por processos de osmose reversa (APO) e filtragem (APF) 

Atributos químicos ACA APO APF 

Classe de salinidade1 C2S3 C2S2 C4S4 

CEac* (dS m-1)     0,69     0,53     2,67 

pHac*     8,11     7,56     8,46 

RASad*   24,98   17,41   43,95 

Naac* (mg dm-3) 237,24  104,40 424,95 

Kac* (mg dm-3)     6,81    15,76   27,21 

Caaf* (mg dm-3)      4,39    2,08     3,11 

Mgaf* (mg dm-3)      1,47      3,53     12,46 

Cl-ag* (mg dm-3)  116,70     85,88  628,35 

HCO3
ag*

 (mg dm-3) 170,44    85,88  214,22 

Agbh** (µg dm-3)   <0,70    <0,70  <0,70 

Asbh** (µg dm-3)     0,98    <0,40      2,08 

Hgbh** (µg dm-3)     0,45      0,75     0,40 

Bbh** (µg dm-3) 160,92  284,47 385,56 

Babh** (µg dm-3) 110,30    25,19 155,42 

Cdbh** (µg dm-3)  <0,80   <0,80   <0,80 

Cobh** (µg dm-3)  <1,20   <1,20    <1,20 

Crbh** (µg dm-3)  <2,50   <2,50    <2,50 

Nibh** (µg dm-3)     2,51     2,50      1,66 

Pbbh** (µg dm-3)     6,52     8,00     11,41 

Znbh** (µg dm-3)     2,95    31,31       8,41 
*
Média de 17 amostras; 

**
Média de 5 amostras; 

1
Richards (1954); CE: condutividade elétrica; RAS: 

Relação Adsorção de Sódio; 
c
Potenciometria; 

d
RAS calculada a partir dos valores de Na, Ca e Mg 

(Tedesco et al., 1995); 
e
Fotometria de chama  (Tedesco et al., 1995); 

f
Espectrometria de absorção 

atómica  (Tedesco et al., 1995); 
g
Volumetria (Tedesco et al., 1995). 

h
Espectrometria de absorção 

atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES,) (USEPA, 2012).  

 

Plantas de girassol (H. annuus L.) cv. BRS 321 foram cultivadas por três 

períodos sucessivos em parcelas de 400 m2 (20 × 20 m) irrigadas com APO, APF e 

ACA. No primeiro período (P1), o ciclo da cultura foi de julho a outubro de 2012; no 

segundo (P2), de março a junho de 2013; e no terceiro (P3), de agosto a novembro 
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de 2013. As temperaturas médias máximas e mínimas do ambiente durante os 

períodos de cultivos foram 33ºC e 23ºC, respectivamente, com precipitação de 483 

mm no segundo período de cultvo (Figura 1.1). Em todas as parcelas, as plantas de 

girassol foram cultivadas utilizando-se espaçamento de 1 m entre linhas e de 0,3 m 

entre plantas. 

 

 

Figura 1.1. Temperaturas máxima e mínima (a) e precipitação mensal (b) na área 
experimental durante os três períodos de cultivo do girassol. 
 

As parcelas foram irrigadas diariamente por gotejamento, utilizando 

gotejadores com vazão de 1 L h-1, distribuídos a cada 0,30 m ao longo das fileiras. A 

quantidade de água utilizada na irrigação foi de até 4,5 L m-2 dia-1, estabelecida de 

acordo com a evapotranspiração da cultura e as perdas de água por drenagem no 

perfil do solo, determinadas em mini-lisímetros (colunas de 0,4 m de diâmetro e 0,6 

m de profundidade) instalados na área. A evapotranspiração da cultura (ETC) foi 

calculada pela equação ETC = [(I + P) -D]/A, em que I é o volume de água utilizada 

na irrigação (L), P é a precipitação (L m-2), D é o volume de água drenada 

(percolada) após a irrigação (L), e A é a área molhada (m-2). Durante os períodos de 

cultivos, 1.060 L m-2 de APO, 1.124 L m-2 de APF e 1.033 L m-2 de ACA, em média, 

foram aplicados  na irrigação  das plantas. Nas parcelas foram incorporados ao solo, 
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até 0,15 m de profundidade, 7,5 kg por metro linear de composto orgânico antes do 

primeiro período de cultivo e 2,5 kg por metro linear antes do segundo e terceiro 

cultivos. Em cada período de cultivo foram adicionados, ainda, 80 kg ha-1 de P2O5 

(Superfosfato simples) e 40 kg ha-1 de K2O (Cloreto de potássio) antes do plantio, 

além de 50 kg ha-1 de N (Uréia) após 30 dias do início do cultivo. 

Para as análises químicas do solo, antes do início dos tratamentos com os 

diferentes tipos de água (Tabela 1.2)  e ao final de cada período de cultivo (P1, P2 e 

P3), foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-0,2, 0,21-0,40 e 

0,41-0,60 m, enquanto para o fracionamento químico da matéria orgânica as 

profundidades foram 0,0-0,10 m e 0,11-0,20 m. Todas as amostras foram oriundas 

de 10 sub-amostras coletadas aleatoriamente nas parcelas experimentais. As 

amostras de solo foram secas ao ar, passadas em peneira de malha 2 mm e 

armazenadas para análise. 

 

Tabela 1.2. Atributos químicos do solo em diferentes profundidades antes da 
irrigação com águas do subsolo do aquífero Açu (ACA) e da produção de petróleo 
tratada por osmose reversa (APO) e filtragem (APF) 

Atributos químicos do solo 

Tipos de água 

ACA APO APF ACA APO APF ACA APO APF 

Profundidade 

0–0,2 m 0,21–0,4 m 0,41–0,6 m 

CE  dSm
-1

 0,19 0,14 0,17 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,08 

pH   6,29 6,32 6,37 6,46 6,53 6,57 6,59 6,70 6,69 

RAS   0,68 0,77 0,88 0,60 0,86 1,25 0,91 0,79 1,15 

Ca
2+

  

 

mg L
-1

 15,8
0 

12,00 12,80 8,00 8,20 5,60 5,00 6,20 5,80 

Mg
2+

 mg L
-1

 5,35 5,23 4,25 2,55 4,50 2,67 2,07 3,65 2,07 

K
+ 

mg L
-1

 12,1
2 

8,60 9,78 4,30 3,91 3,91 2,74 2,35 2,74 

Na
+ 

mg L
-1

 12,4
1 

12,64 13,79 13,79 11,27 14,48 9,43 9,66 12,41 

Cl
-
 mg L

-1
 69,1

3 
106,3

5 
49,63 40,06 44,31 49,63 19,5

0 
28,36 43,60 

HCO3
-
 mg L

-1
 65,2

7 
59,17 65,27 50,63 54,90 54,90 50,6

3 
44,53 48,80 

Frações da matéria orgânica 
Profundidade 

0–0,1 m 0,11–0,2 m - 

C-FAF 

 

g kg
-
 2,13 2,13 2,13 1,13 1,13 1,13 - - - 

C-FAH g kg
-
 2,66 2,66 2,66 1,32 1,32 1,32 - - - 

C-HM g kg
-
 6,36 6,36 6,36 1,50 1,50 1,50 - - - 

C-FAH/C-FAF  1,25 1,25 1,25 1,19 1,19 1,19 - - - 

C-FAH+C-FAF/C-HM 0,76 0,76 0,76 1,65 1,65 1,65 - - - 

CE: condutividade elétrica; RAS: razão de adsorção de sódio; C-FAH: C dos ácidos húmicos; C-FAF: 
C dos ácidos fúlvicos; C-HM: C da humina. 

 

Cátions e aníons solúveis foram determinados em extrato aquoso obtido por 

sucção e filtragem de pasta de solo saturada com funil de buchner, conforme 
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Richards (1954). No extrato foram determinados: a condutividade elétrica (CE) e o 

potencial hidrogeniônico (pH); Ca e Mg por espectrometria de absorção atômica  e 

Na e K por fotometria de chama; bicarbonatos (HCO3
-) por titulometria com H2SO4 

no extrato após determinação do carbonato em presença de vermelho de metila 

como indicador (EMBRAPA, 1997); cloretos (Cl-) por titulometria com AgNO3 em 

presença de K2Cr2O4 como indicador (EMBRAPA, 1997). A partir dos valores de Ca, 

Mg e Na, foi calculada a razão de adsorção de sódio (RAS) pela fórmula RAS =, 

𝑅𝐴𝑆 = 𝑁𝑎/[√(𝐶𝑎 + 𝑀𝑔)/ 2] em que Na, Ca e Mg são os teores desses elementos 

obtidos na pasta saturada, em mmolc L
-1. Os metais do solo (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, 

Cr3+, Hg, Ni e Pb), foram extraídos por digestão de amostras de solo (0,5 g) em meio 

ácido (10 mL de HNO3) aquecidas em forno de micro-ondas por intervalos 

ininterruptos de 3, 5 e 15 minutos, sob potência de 600 w, 800 w e 1.000 W, 

respectivamente. A determinação dos metais foi por espectrometria de absorção 

atômica com plasma acoplado indutivamente ICP-OES (USEPA, 2012).  

A extração e fracionamento das substâncias húmicas foram realizadas com 

base na solubilidade diferencial das substâncias húmicas em meio alcalino e ácido, 

seguindo a metodologia da International Humic Substances Society (IHSS) (Swift, 

1996).  As substâncias húmicas foram extraídas com solução de NaOH 0,1M  na 

proporção do extrator:solo de 10:1 (volume/massa). As substâncias húmicas 

extraídas foram então separadas em frações húmicas e fúlvicas por acidificação do 

extrato a pH 1, utilizando HCl 6M. O precipitado (ácidos húmicos) e o sobrenadante 

(ácidos fúlvicos) foram separados por centrifugação a 4.500 rpm durante 30 min. O 

teor de C das frações ácido húmico (C-FAH), ácido fúlvico (C-FAF), e humina (C-

HM) foram quantificados por digestão úmida em meio ácido com K2Cr2O7 e titulação 

com Fe (NH4)2 (SO4)2.6H2O e com fonte externa de aquecimento (Yeomans; 

Bremner, 1988). As seguintes relações foram calculadas para as frações húmicas: 

C-FAH/C-FAF e C-FAH+C-FAF/C-HM. 

O crescimento das plantas foi avaliado pela altura da planta e pela biomassa 

seca das raízes, caules, folhas, partes florais e sementes, em seis plantas por 

parcela ao final de cada período de cultivo. A parte aérea das plantas de girassol foi 

colhida e separada em caule, folhas, partes florais e sementes. Raízes frescas foram 

coletadas e separadas do solo até 0,5 m de profundidade, e em seguida, lavadas em 

água da torneira e desionizada. As frações das plantas, raízes, caule e folhas, partes 
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florais e sementes, foram secas, separadamente, em  estufa com circulação de ar 

forçado a 65 °C, para determinação da biomassa seca. 

Para as análises estatísticas, os dados foram testados para normalidade pelo 

teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de variância pelo teste de Bartlett. 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso em esquema de 

parcelas subdivididas no tempo e três repetições. Os diferentes tipos de água 

testados representaram o fator principal (parcelas) e os períodos de cultivos o fator 

secundário (subparcelas). As diferenças entre os tratamentos foram comparadas 

pelo teste de Tukey a  5% de probabilidade.  

Para identificar quais atributos químicos do solo afetaram o crescimento das 

plantas foi realizada análise de variância multivariada (MANOVA) considerando 

como variáveis preditoras os valores de CE, pH, RAS, Cl-, Na, Ca, Mg, K e HCO3
- do 

solo obtidos em todos períodos de cultivo, e como variáveis resposta os valores de 

produção de biomassa total (raízes+folhas+caule+partes florais), biomassa de 

raízes, folhas e caule, partes florais e produção de  aquênios. Para todas as análises 

foi utilizado o software R (R Core Team, 2013). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Mudanças nos sais solúveis do solo 

A aplicação dos diferentes tipos de água  promoveu alterações significativas 

(Tukey, P<0,05) nos atributos químicos do solo (Tabela 1.3). Essas alterações 

ocorreram  nos casos em que avaliaram somente os fatores de variação principais 

(Tipos de água  e períodos) e também  as interações entre os tipos de água (ACA, 

APO e APF) e os períodos de cultivo do girassol (P1, P2 e P3) em cada camada de 

solo (Figura 1.2).  

Nas comparações entre médias dos diferentes tipos de água ou períodos de cultivo 

(Tabela 1.3), observaram-se comportamentos que ressaltam a influência do tipo de 

água no acúmulo de sais no solo, assim como a participação das chuvas nos 

períodos de cultivo conduzidos. No primeiro caso, ou seja, quando avaliam-se os 

diferentes tipos de água, constatou-se que  os teores de Na, nas profundidades de 

0-0,20 m e 0,41-0,60 m, e Cl-, independente da profundidade, foram elevados 

quando utilizou-se APF, refletindo sua composição (Tabela 1.1), caracterizando o 

acúmulo desses sais. Esse efeito também se reflete na CE, que expressa o 

comportamento desses sais no solo (Heidarpour et al., 2007), assim como a RAS. 
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Constatou-se ainda que ocorreram variações significativas para os teores de Ca e 

Mg nas profundidades de 0,21-0,40 m e K de 0,41-0,60 m quando foram maiores 

para APO do que para ACA. O pH e HCO3
- do solo nas diferentes profundidades não 

variaram com o uso dos diferentes tipos de água. 

 

Tabela 1.3.  Atributos químicos do solo em diferentes profundidades cultivado com 
girassol por três períodos (P1, P2 e P3) e irrigado com água do subsolo do aquífero 
Açu (ACA) e água da produção de petróleo tratada por processos com osmose 
reversa (APO) e filtragem (APF) 

Atributos químicos  
Tipos de Água 

 
Períodos de cultivo 

 
ACA APO APF 

 
P1 P2 P3 

   
0-0,20 m 

CE 
 

(dS m
-1

) 1,8AB     1,6B      3,4A 
 

    3,1a      0,8b      3,0a 

pH 
  

7,7A    7,8A      7,9A 
 

    8,4a      8,3a      6,8b 

RAS 
  

9,9AB    4,9B    17,8A 
 

   13,4a      6,2a    13,0a 

Ca 

 

(mg L
-1

)   40,3A  72,1A     57,1A 
 

63,1ab   19,7b    86,7a 

Mg (mg L
-1

)  23,0A  39,1A    27,8A 
 

34,2ab   14,2b    41,4a 

Na (mg L
-1

) 332,6AB 203,8B  595,4A 
 

481,3ab 137,6b  513,0a 

Cl
- 
 (mg L

-1
) 591,0A 523,5A 1095,6A 

 
1226,9a 171,8b 811,3a 

HCO3
- 
 (mg L

-1
) 110,2A 100,9A  134,0A 

 
  284,7a    30,5b 29,9b 

    
 

0,21-0,40 m 

pH 
  

    7,6A 7,7A     7,7A 
 

    8,2a    8,2a     6,5b 

Ca  

 

(mg L
-1

)    6,9B 24,4A 12,4AB 
 

  20,5a    7,3a   15,9a 

Mg (mg L
-1

)    3,3B 9,4A 4,6AB 
 

  6,2a  3,8a    7,3a 

Na  (mg L
-1

) 284,2A   86,5A 363,9A 
 

365,2a 138,6a 230,9a 

HCO3
- 
 (mg L

-1
)  73,6A   55,1A   95,8A 

 
191,1a   17,5b 15,9b 

  
  

0,41-0,60 m 

CE 
 

(dS m
-1

)   0,5B     0,5B      1,1A 
 

  0,8a   0,5b   0,8a 

pH 
  

   7,4A 7,3A       7,5A 
 

  8,0a   8,1a   6,2b 

RAS 
  

10,1AB 4,9B     13,4A 
 

   9,5a    8,2a  10,7a 

Ca  

 

(mg L
-1

)     5,6A 17,1A    12,7A 
 

 12,5a    5,3a  17,5a 

Mg (mg L
-1

)    1,7A     4,1A     5,1A 
 

   4,9a    3,1a   2,9a 

K  (mg L
-1

)  16,7B   30,8A 22,2AB 
 

  27,0a   20,1a  22,5a 

Na  (mg L
-1

)  98,7B   60,9B 175,0A 
 

118,7a    93,8a 122,2a 

Cl
- 
 (mg L

-1
) 173,2AB 106,9B 403,5A 

 
301,3a 108,7b 273,7a 

    
 

0-0,10 m 

C-FAF 

 

(g kg
-1

) 1,6A 1,5AB 1,2B 
 

1,3a 1,7a 1,3a 

C-FAH (g kg
-1

) 1,8A 2,2A 2,1A 
 

2,2a 1,9a 2,0a 

C-HM  (g kg
-1

) 3,7A 4,0A 3,6A 
 

4,3a 3,8a 3,3a 

C-FAH/C-FAF 
 

1,2A 2,0A 1,6A 
 

1,9a 1,2a 1,6a 

C-FAH+C-FAF/C-HM 
 

1,0A 0,9A 1,0A 
 

0,8a 1,0a 1,0a 

    
 

0,11-0,20 m 

C-FAF 

 

(g kg
-1

) 1,1A 1,3A 1,2A  NC   1,46a 0,96b 

C-FAH (g kg
-1

) 0,7A 0,9A 0,8A  NC 0,70b 0,90a 

C-HM  (g kg
-1

) 1,3A 1,6A 1,3A  NC 1,04b 1,78a 

C-FAH/C-FAF 
 

0,7A 0,7A 0,7A  NC 0,49b 0,94a 

C-FAH+C-FAF/C-HM 
 

1,8A 1,6A 2,0A 
 

NC 2,52a 1,09b 

Médias seguidas por letras iguais, maiúsculas e minúsculas em algumas linhas não diferiram 
significativamente entre os tratamentos com água e entre os períodos, respectivamente, pelo teste de 
Tukey (P <0,5%). CE: condutividade elétrica; RAS: razão de adsorção de sódio; C-FAH: carbono 
ácidos húmicos; C-FAF: carbono ácidos fúlvicos; C-HM: carbono huminas; NC: não coletado. 
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Os maiores valores das variáveis estudadas são evidentes após cada um dos 

períodos estudados (P1, P2 e P3), não sendo, contudo, cumulativos, pois ocorreu 

redução de cátions e ânions quando o cultivo foi conduzido  na estação chuvosa 

(P2), principalmente na camada de 0-0,20 m. Nos casos das variáveis em que a 

interação entre tipos de água e períodos foi significativa (Figura 1.2), como foram os 

casos de K na camada de 0-0,20 m; CE, RAS, K e Cl- na camada de 0,21-0,40 m; e 

HCO3
- na camada 0,41-0,60 m, pode-se inferir que o acúmulo ocorreu logo após o 

primeiro período e em maiores proporções quando utilizou-se APF. O K apresenta 

comportamento atípico a esse padrão, com maiores teores em APO.  

 

 
Figura 1.2.  Condutividade elétrica (CE), razão de adsorção de sódio (RAS), K, Cl- e 
HCO3

- do solo, em diferentes profundidades, cultivado com girassol por três períodos 
(P1, P2 e P3) e irrigado com água subterrânea (ACA) e água da produção de 
petróleo tratada por processos de osmose reversa (APO) e filtragem (APF). Médias 
seguidas por letras iguais maiúsculas e minúsculas nas barras não diferiram 
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significativamente entre os tratamentos com água e entre os períodos, 
respectivamente, pelo teste de Tukey (P <0,5%) 
 

Após os três períodos de cultivo foram detectados As, Hg, B, Ba, Cd, Co, Cr, 

Ni, Pb e Zn no solo (dados não apresentados), mas com valores abaixos dos limites 

determinados como parâmetro para qualidade do solo agrícola, segundo Resolução 

420 CONAMA de 28/12/2009 (CONAMA, 2009). Alguns metais presentes no solo 

(Cd, Co e Cr) não puderam ser atribuídos ao efeito da irrigação, pois não foram 

detectados nos diferentes tipos de água utilizadas na irrigação (Tabela 1.3). 

Contudo, não pode desconsiderar a possibilidade de mobilização dos demais metais 

para camadas mais profundas, ou sua imobilização pela matéria orgânica do solo. 

Constatou-se que houve redução dos teores de C das frações húmicas no 

solo nas duas profundidades após a irrigação logo no primeiro período de cultivo, 

apesar de não terem sido feitas comparações estatísticas nesse caso (Tabelas 1.2 e 

1.3). Diferenças significativas (P<0.05) do C das frações orgânicas ocorreram 

somente para o C-FAF entre os tipos de água na camada de 0-0,1 m, com menores 

teores no solo nas parcelas irrigadas com APF (Tabela 3.3). Todas  frações 

orgânicas e razões estudadas na camada 0,11-0,20 variaram significativamente 

entre os períodos. Neste caso, os teores de de C-FAF e a razão C-FAH+C-FAF/C-

HM foram maiores no P2, enquanto o contrário ocorreu para C-FAH, C-HM e C- 

FAH/C-FAF.  

A fração ácidos húmicos predomina na camada de 0-0,10 m, pois os valores 

da relação C-FAH/C-FAF variaram entre 1,2 e 2,0 na camada de 0-0,10 m, sendo 

menores do que 1 na segunda camada (0,11-0,20 m). As proporções C-FAH+C-

FAF/C-HM variaram entre 0,8 e 1,0 e 1,0-2,5 nas camadas 0-0,10 m e 0,11-0,20 m, 

respectivamente indicando predomínio da humina na superfície do solo,  em 

comparação com os ácidos húmicos e fúlvicos. 

 

3.2 Crescimento e produção do girassol 

As variáveis de crescimento do girassol (altura, biomassa total e biomassa de 

raízes, caule, folhas, partes florais e de aquênios) foram influenciadas pela irrigação 

nos três períodos de cultivo, mas com comportamentos distintos entre os tipos de 

água aplicados somente no P1 (Tabela 1.4). As plantas de girassol no P1 seguiram 

o padrão de maior crescimento quando irrigadas com APO e menores em solo 
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irrigado com APF. Entretanto, houve efeito negativo da irrigação no crescimento das 

plantas já no P2, de tal forma que a produção de biomassa e a altura das plantas 

foram semelhantes estatisticamente para todos tipos de água utilizados. A redução 

da produção de biomassa total foi cerca de quatro e três vezes em plantas irrigadas 

com APO e APF, respectivamente. Além disso, a redução na produção de aquênios 

e altura das plantas foi observada apenas em parcelas que receberam APO, sendo 

de aproximadamente 45% a partir do primeiro para o segundo período. 

 

Tabela 1.4.  Biomassa seca e altura de plantas de girassol cultivado por três 
períodos (P1, P2 e P3) em solo irrigado com águas do subsolo do aquífero Açu 
(ACA) e da produção de petróleo tratada com processo de osmose reversa (APO) e 
filtragem (APF) 

Biomassa seca  Períodos de cultivo 
 Tipos de água

 

ACA APO APF 

Raízes t ha
-1 

P1 0,87Ba 1,04Aa 0,63Ba 

P2 0,22Ab 0,22Ab 0,21Ab 

P3 0,26Ab 0,31Ab 0,26Ab 

      

Caule e folhas  t ha
-1

 

P1 3,64Aa 3,72Aa 2,38Ba 

P2 1,11Ab 1,12Ab 1,00Ab 

P3 1,05Ab 1,41Ab 1,11Ab 

      

Partes florais t ha
-1

 

P1 4,17Ba 4,48Aa 3,24Ba 

P2 0,68Ab 0,74Ab 0,58Ab 

P3 0,57Ab 0,64Ab 0,55Ab 

      

Aquênios t ha
-1

 

P1 1,66Ba 2,18Aa 1,56Ba 

P2 1,50Aa 1,38Ab 1,50Aa 

P3 1,23Aa 1,62Ab 1,36Aa 

      

Biomassa total
a
 t ha

-1
 

P1 7.80Aa 8,2Aa 5,60Ba 

P2 2.02Ab 2,08Ab 1,79Ab 

P3 1,87Aa 2,35Ab 1,78Ab 

      

Altura cm 

P1 107Ba 122Aa 89Ca 

P2 102Aa 91Ac 92Aa 

P3 101Aa 107Ab 98Aa 

Médias seguidas por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferiram 
significativamente entre períodos e entre tratamentos com águas, respectivamente, pelo teste de 
Tukey (P>0.05); 

a
 soma da biomassa seca de raízes, folhas e caule e partes florais. 

 

As alterações nos atributos químicos do solo refletiram no crescimento das 

plantas de girassol (F = 5,94, R2 = 0,60, p <0,001). Os menores valores de lambda 

do Cl- (lambda de Wilks = 0,435, p <0,05) e do pH (lambda de Wilks = 0,505, p 
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<0,05), indicam que esses atributos químicos do solo tiveram a maior influência no 

crescimento das plantas. Dentre esses dois atributos, o Cl- foi o que mais influenciou 

o crescimento do girassol, pois somente a produção de aquênios não foi afetada, 

enquanto o pH afetou apenas a produção de biomassa total (Tabela 1.5). 

 

Tabela 1.5. Probabilidade do Teste-F e lambda de Wilks dos atributos químicos do 
solo que influenciaram a produção de biomassa de girassol cultivado em solo 
irrigado com águas do subsolo do aquífero Açu (ACA) e da produção de petróleo 
tratada com processo de osmose reversa (APO) e filtragem (APF)  

Atributos 
do solo 

Biomassa 
Lambda de Wilks 

Raízes Caule e folhas Aquênios Total 

P Valor P 

pH <0,1000 <0,1000 0,2239 <0,0500 0,5051 <0,0500 

CE 0,3303 0,5212 0,8933 0,3139 0,6154 0,1019 

RAS 0,9986 0,8714 0,7636 0,9006 0,9750 0,9822 

Cl <0,0500 <0,0500 0,3191 <0,0500 0,4350 <0,0500 

Na 0,1214 0,1178 0,1434 <0,1000 0,5280 <0,0500 

K <0,1000 <0,1000 <0,0500 <0,1000 0,6610 0,1588 

Mg 0,5569 0,5654 0,9057 0,4162 0,7181 0,2599 

Ca 0,1942 0,3069 0,3810 0,3123 0,8279 0,5558 

CE, condutividade elétrica; RAS, razão adsorção de sódio. 

 

4. DISCUSSÃO 

Alterações significativas ocorreram nos atributos químicos do solo quando 

diferentes tipos de água foram utilizados na irrigação de girassol, especialmente 

quando avaliadas por meio dos sais solúves do solo, os quais vão refletir a 

salinidade do solo. A condutividade elétrica foi a mais afetada, principalmente em 

parcelas irrigadas com APF (Tabelas 1.2 e 1.3), estando de acordo com outros 

estudos com águas residuais (Toze, 2006; Xu et al., 2010; Morugán-Coronado et al., 

2011; Sou/Dakouré et al., 2013). As variações observadas na salinidade do solo com 

os diferentes tratamentos foram consequência da qualidade química da água 

utilizada para a irrigação, pois os teores de CE, Na e Cl- foram elevados em APF e 

tenderam a serem menores em APO (Tabela 1.1). A qualidade da água também 

pode explicar a variação do pH no extrato da pasta saturada do solo avaliado nesse 

estudo, fato também observado por Pereira et al. (2011), nesse caso  sobre a acidez 

ativa do solo (pH em CaCl2). O tratamento da água residual por osmose reversa 

(APO) melhorou a qualidade da água, pois contribuiu com menor adição de sais ao 
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solo comparativamente a água tratada por filtragem (APF). Esses resultados  

sugerem a necessidade de testar diferentes formas de tratamento de águas 

residuais com o propósito de utilização na produção agrícola.  

O aumento da salinidade do solo após o primeiro período de cultivo do 

girassol, em especial no solo irrigado com APF, e a sua manutenção em níveis 

elevados nos períodos de cultivos, são o principal problema com o uso de água 

residual tratada por esse processo, semelhante ao que observaram Rusan; Hinnawi; 

Rousan, (2007). O seu uso prolongado para irrigaçao de culturas deve ser com 

restrições, pois pode compromometer a produtividade do solo como observado 

neste estudo (Tabela 1.4).  

Os resultados observados podem ter ainda a influência de outro aspecto. Os 

menores valores das variáveis observadas em P2, podem ser associados à 

condução de cultivo durante estação chuvosa, já que o mesmo ocorreu de março a 

junho de 2013 (Figura 1.1), o que pode ter levado a retirada de cátions e anions das 

camadas avaliadas, promovendo redução dos valores das variáveis analisadas, 

principalmente na camada de 0-0,20 m.  

Solos de textura arenosa, nas condições de uso desse estudo, podem ser 

bastante interessantes para uso agrícola, pois quando associados à ocorrência 

periódica de chuvas podem ter sua qualidade química favorecida com a redução da 

presença de sais solúveis que potencialmente podem comprometer o seu uso. No 

entanto deve ocorrer a prevalência da textura arenosa em profundidade, 

favorecendo a movimentação de sais para fora do volume de solo explorado pelas 

raízes. Para o manejo adequado desse recurso hídrico o tratamento da água de 

irrigação não deve deixar de ser realizado, pelo menos considerando os resultados 

do presente estudo, pois somente o tratamento por osmose reversa (APO) 

proporcionou atributos de água semelhantes a água de melhor qualidade utilizada 

(ACA). Qualquer que seja o tratamento de água a ser adotado, esse deve ser 

avaliado previamente. Por outro lado, é necessário considerar que a drenagem 

excessiva desses sais e de outros elementos químicos pode contaminar o lençol 

freático. 

O aumento de K, Mg e Ca no solo em parcelas irrigadas com APO não pode 

ser atribuído ao efeito direto da qualidade da água, pois essa água apresentava 

baixos teores desses nutrientes (Tabela 1.1). A elevação desses nutrientes deve-se 

as adubações orgânicas e químicas feitas no preparo da área. Ressalta-se, no 
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entanto, que ocorre maior acúmulo de K em solos com menores teores de sais 

(Pereira et al., 2011), o que pode explicar o aumento deste nutriente no solo irrigado 

com APO, por apresentar menor salinidade. 

Diferenças eram esperadas na decomposição da matéria orgânica entre os 

tratamentos devido à elevada salinidade ou alcalinidade do solo, particularmente em 

áreas irrigadas com APF (Tabela 1.3), uma vez que a salinidade e sodicidade 

podem afetar a decomposição da matéria orgânica, reduzindo a atividade dos micro-

organismos do solo (Rietz; Haynes, 2003; Yuan et al., 2007; Chowdhury; Marschner; 

Burns 2011; Hagemann, 2011; Mavi et al., 2012; Yan; Marschner, 2013). No entanto, 

isso não foi observado no presente estudo (Tabela 1.3). As alterações nos teores de 

C nas substâncias húmicas, independente do tipo de água utilizado na irrigação, 

podem ser em parte atribuídas à mobilização da matéria orgânica com a alta 

sodicidade do solo (Churchman; Skjemstad; Oades, 1993). 

Os valores da relação C-FAH/C-FAF na profundidade de 0,0-0,10 m foram 

maiores do que 1 (Tabela 1.3), indicando perdas de ácidos fúlvicos, possivelmente 

decorrente da alta mobilidade desta fração no perfil do solo, que é ainda maior em 

solos com textura arenosa (Guimarães et al., 2013) como é o caso da classe de solo 

da área experimental deste estudo. Além disso, devido ao estresse salino, os micro-

organismos do solo podem ter utilizado preferencialmente as frações ácidos fúlvicos, 

como fonte de C mais lábil da matéria orgânica (Mavi et al., 2012). O maior acúmulo 

de ácidos fúlvicos na profundidade de 0,11-0,20 m, indicado pelos valores da 

relação C-FAH/C-FAF menores do que 1, refletem a baixa atividade dos 

decompositores e reduzida movimentação dos ácido fúlvicos nesta profundidade. 

As plantas foram prejudicadas pela irrigação com água residual da extração 

de petróleo, principalmente APF, pois a redução do crescimento ocorreu logo no 

primeiro período de cultivo (Tabela 1.4). Os efeitos das águas residuais no 

crescimento das plantas são variáveis, com resultados positivos em alguns casos 

(Singh; Deshbhratar; Ramteke, 2012) e negativos em outros (Rusan; Hinnawi; 

Rousan, 2007; Rodda et al., 2011), dependendo da sua origem e do tratamento. O 

crescimento das plantas, medido pela altura da planta e produção de biomassa, 

refletiram as alterações químicas ocorridas no solo (Tabela 1.4). Por exemplo, a 

produção de biomassa de plantas no P1 foi maior no solo irrigado com APO, o que é 

reforçado ao se compararar os dados após o terceiro período de cultivo (Tabelas 1.3 
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e 1.4), quando a salinidade do solo e a produção de biomassa foram semelhantes 

em todos tratamentos, independentemente do tipo de água utilizado para a irrigação.  

Além dos sais solúveis, o pH do solo também afetou significativamente a 

produção de biomassa seca das raízes, caules e folhas (Tabela 1.5), resultado que 

se assemelha ao obtido por Shi; Sheng (2005). Isso explica a queda na produção 

durante o P2 em todos os tratamentos, mesmo com a redução da salinidade do solo 

com as chuvas. Durante este período, os valores de pH nas duas primeiras 

profundidades do solo irrigado com APO, APF, e ACA variou entre 8,02 e 8,44. Altos 

valores de sais e pH do solo afetam negativamente o crescimento da planta, mas os 

efeitos são ainda maiores quando há combinação de alta salinidade e alta 

alcalinidade no solo (Shi; Sheng, 2005). 

 

5. CONCLUSÕES 

Os  tratamentos das águas residuais devem ser avaliados para cada situação 

específica, pois o acúmulo de sais no solo e o menor crescimento das plantas 

cultivadas podem ocorrer, particularmente por períodos sucessivos de cultivo. 

A água residual tratada por osmose reversa é a mais adequada para 

utilização na irrigação de plantas, pois apresentou melhor qualidade e proporcionou 

menor acúmulo de sais solúves no solo, mesmo em relação a referência (ACA). 

Contudo, seu uso deve ser criterioso pois pode promover o aumento cumulativo da 

alcalinidade do solo.  

Os atributos físicos e químicos dos solos de textura arenosa favorecem o uso 

agrícola quando irrigado com água tratada oriunda da extração de petróleo, uma vez 

que o acúmulo de sais durante o período de cultivo pode ser reduzido 

periodicamente pela a água das estações chuvosas que mobilizam sais para foram 

da zona radicular. 
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TEORES DE NUTRIENTES NO GIRASSOL IRRIGADO COM ÁGUA RESIDUAL 

DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

 

Resumo - Irrigação com água residual, gerada durante a extração de petróleo bruto 

e gás pode ser uma opção para agricultura irrigada na região semiárida, mas os 

efeitos desse uso no estado nutricional das plantas e no das culturas devem ser 

avaliados. Com esse propósito, determinaram-se as alterações nos aspectos 

nutricionais da cultura de girassol irrigado com água residual da extração de petróleo 

e os efeitos na produção de biomassa e de aquênios. O girassol (Helianthus annuus) 

cv. BRS 321 foi cultivado durante três períodos em áreas irrigadas com água 

residual filtrada (APF), tratada por osmose reversa (APO) e água subterrânea do 

aquífero Açu (ACA). Ao final de cada período, raízes, parte aérea e aquênios foram 

coletados para determinar as concentrações de nutrientes. A irrigação com água 

residual afetou os teores de nutrientes nas plantas de girassol, sendo que APO 

promoveu o acúmulo de Ca, Na, N, P e Mg. Plantas irrigadas com APF acumularam 

maiores teores de Na em raízes e parte aérea, e afetou negativamente a produção 

de biomassa e de aquênios de girassol. Os teores de Na na parte aérea de plantas 

irrigadas com APF aumentaram ao longo dos três períodos de cultivo. A composição 

química de plantas de girassol é evidentemente alterada com a irrigação com água 

residual da extração de petróleo, mas os efeitos nos teores de nutrientes nas plantas 

são dependentes do tratamento. A água residual tratada por osmose reversa (APO) 

mostrou-se a mais adequada para irrigação do girassol, enquanto a água residual 

filtrada (APF) não é recomendada, principalmente por induzir o acúmulo de Na nos 

tecidos das plantas de girassol. 

 

Palavras-chave: Semiárido. Água tratada. Helianthus annuus. Salinidade.  

Disponibilidade de nutrientes. 

 

Content of nutrients in sunflower irrigated with oil exploration water 

 

Abstract - Irrigation with produced water, which is generated during crude oil and 

gas recovery and treated by the exploration industry, could be an option for irrigated 

agriculture in semiarid region, so the effect of this treated water on the nutritional 
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status of plants should be assessed. For this purpose, we determined nutritional 

changes of sunflower after irrigated with oil produced water and the effects on the 

biomass and seeds production. Sunflower cv. BRS 321 was grown for three cycles in 

areas irrigated with filtered produced water (APF), reverse osmosis-treated produced 

water (APO), or ground water (ACA). At the end of each cycle, roots, shoots, and 

seeds were collected to determine nutrient concentrations. Irrigation with produced 

water affected the nutrient accumulation in sunflower plants. Irrigation with APO 

promoted the accumulation of Ca, Na, N, P, and Mg. Irrigated plants with APF 

favoured the accumulation of Na in booth, roots and shoots, and negatively affect 

biomass and seeds production. The Na in shoots of plant irrigated with APF incriesed 

over the period of the three cycles of crop. Under controlled conditions, it is possible 

to reuse the reverse osmosis-treated produced water in agriculture, but needs more 

long term research to understand the cumulative effect, in the chemical and 

biological properties of the soil and in the crop production. 

 

Keywords: Semiarid. Residual water. Salinity. Produced water. Nutrient availability. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Globalmente, 70% da água retirada da superfície ou do subsolo é utilizada na 

agricultura (Frenken; Kiersch, 2011), o que pode comprometer a disponibilidade de 

água para irrigação e consumo humano no futuro. Considerando essa possibilidade, 

é necessário avaliar a utilização de águas residuais na produção agrícola, como uma 

opção de conservação dos recursos hídricos (Chatzakis et al., 2011; Cirelli, et al., 

2012). 

Irrigação com água residual pode elevar os níveis de nutrientes e matéria 

orgânica no solo (Xu et al., 2010; Singh; Deshbhratar; Ramteke, 2012; Bedbabis et 

al., 2014; Khajanchi-Lal; Minhas; Yadav, 2015) e dos macronutrientes nos tecidos de 

plantas (Kiziloglu et al., 2008; Pereira et al., 2011; Rodda et al., 2011), os quais 

podem ter efeitos positivos sobre a produção agrícola. Por outro lado, os metais 

pesados e sais também podem se acumular nos solos e tecidos de plantas, 

atingindo níveis tóxicos (Morugán-Coronado et al., 2011; Pereira et al., 2011; Rodda 

et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013; Bedbabis et al., 2014). A alta absorção de 

sais pelas plantas é o principal problema com o uso de águas residuais (Pereira et 
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al., 2011; Morugán-Coronado et al., 2011), pois altos níveis de Na podem diminuir o 

acúmulo de outros nutrientes nas plantas (Pereira et al., 2011; Shahbaz et al., 2011). 

É bem conhecido que a água é essencial para o ambiente, controlando muitos 

processos no solo e a disponibilidade de nutrientes. Assim, para o uso apropriado de 

águas residuais na agricultura é necessário mais informações que possam 

estabelecer um manejo correto do programa de irrigação. Estudos sobre o uso de 

águas residuais têm focado principalmente na reutilização de águas provenientes de 

fontes industriais e não há informações sobre a reutilização de águas residuais 

obtidas em poços de petróleo na agricultura, que, depois de tratadas, pode ser uma 

boa opção especialmente em regiões com escassez de água. 

A água residual da extração de petróleo tem normalmente concentrações 

elevadas de metais, sais, compostos orgânicos e inorgânicos e compostos químicos 

adicionados (Nascimento et al., 2006; Al-Haleem; Abdulah; Saeed, 2010), por 

conseguinte, não pode ser descartada diretamente no meio ambiente em grande 

quantidade. Também não pode ser reutilizada porque a sua composição química 

não atende as normas ambientais vigentes (Nascimento et al., 2006).  Diante deste 

problema, a indústria desenvolveu tecnologias de tratamento deste efluente com o 

propósito de viabilizar o seu descarte na superfície ou a reutilização da água residual 

na irrigação de culturas cultivadas para biodiesel (Melo et al., 2010). 

A possibilidade de utilizar a água residual na agricultura por meio da irrigação é 

de interesse para a indústria de petróleo e agricultores, em especial em regiões 

semiáridas, como no Nordeste do Brasil. Assim, Avaliar as alterações nutricionais do 

girassol (Helianthus annuus) BRS 321 irrigado com água residual da extração de 

petróleo e os efeitos sobre a produção de biomassa e de aquênios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área experimental pertence à empresa brasileira de petróleo (Petrobras) e 

está localizada na fazenda Belém, município de Aracati-CE (4° 43'6''S 37° 32'48''W), 

na região semiárida do Brasil. O clima é semiárido quente na classificação de 

Köppen e as médias anuais de precipitação e de temperatura na região são 949,2 

mm e 28 °C, respectivamente. O solo é um Neossolo Quartzarênico. 

A água residual proveniente da extração de petróleo foi submetida a dois 

tratamentos. Em primeiro lugar, a água foi separada do petróleo e passada em filtro 

de areia, a seguir, em resina catiônica para remover os resíduos de hidróxido de 
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sódio remanescentes do processo de separação da água-óleo (APF). No segundo, 

além do procedimento da filtragem, a água foi submetida ao tratamento químico para 

correção do pH, floculação de possíveis solutos e eliminação de micro-organismos 

que afetam a extração do petróleo, seguido por osmose reversa (APO). A água do 

subsolo foi utilizada como tratamento controle, tomada a partir do aquífero Açu em 

um poço de 250m de profundidade (ACA). As principais características químicas 

destes tipos de água estão apresentadas na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1. Atributos químicos das águas utilizadas na irrigação do girassol  

Atributos químicos ACA APO APF  

Classe de salinidade1 C2S3  C2S2 C4S4 

CE* (dS m-1) 0,69     0,53     2,67 

pH*     8,11 7,56     8,46 

RAS*   24,98   17,41   43,95 

Na* (mg dm-3) 237,24  104,40 424,95 

K* (mg dm-3)     6,81    15,76   27,21 

Ca* (mg dm-3)      4,39    2,08     3,11 

Mg* (mg dm-3)      1,47      3,53     12,46 

Cl-* (mg dm-3)  116,70     85,88  628,35 

HCO3
*
 
 (mg dm-3) 170,44    85,88  214,22 

Ag** (µg dm-3)   <0,70    <0,70  <0,70 

As** (µg dm-3)     0,98    <0,40      2,08 

Hg** (µg dm-3)     0,45      0,75     0,40 

B**   (µg dm-3) 160,92  284,47 385,56 

Ba** (µg dm-3) 110,30    25,19 155,42 

Cd** (µg dm-3)  <0,80   <0,80   <0,80 

Co** (µg dm-3)  <1,20   <1,20    <1,20 

Cr** (µg dm-3)  <2,50   <2,50    <2,50 

Ni** (µg dm-3)     2,51     2,50      1,66 

Pb** (µg dm-3)     6,52     8,00     11,41 

Zn** (µg dm-3)     2,95    31,31       8,41 
*
Média de 17 amostras; 

**
Média de 5 amostras; 

1
Conforme Richards, 1954; CE, condutividade elétrica; 

RAS, Relação Adsorção de Sódio; Água do subsolo do aquífero Açu (ACA), água tratada por osmose 
(APO) e água filtrada (APF). 

 

O girassol (H. annuus) cv. BRS 321 foi cultivado durante três ciclos sucessivos, 

em parcelas de 400 m2 (20 × 20m) e irrigadas por gotejamento com três tipos de 
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água, utilizando delineamento experimental em blocos ao acaso, com três 

repetições. O primeiro ciclo (P1) durou de julho a outubro de 2012; o segundo (P2) 

de março a junho de 2013; e o terceiro (P3) de agosto a novembro de 2013.  A 

quantidade de água aplicada foi estimada com mini-lisímetros de plástico (0,4 m de 

diâmetro e 0,6 m de altura), considerando as taxas de evapotranspiração e perdas 

por drenagem. 

A área foi anteriormente preparada com adição de 7,5 kg por metro linear de 

composto orgânico no primeiro ciclo e 2,5 kg por metro linear no segundo e no 

terceiro ciclos, contendo (em g kg-1): C = 7,3; P = 71,3; K = 73,6; Ca = 179,2; Mg = 

22,6; e Na = 22,5. Em cada ciclo de cultivo, foram adicionados 80 kg ha-1 de P2O5 

(Superfosfato Simples) e 40 kg ha-1 K2O (Cloreto de potássio) com base na análise 

de solo. Os fertilizantes orgânicos e químicos foram incorporados no solo a 0,15 m 

de profundidade. Além disso, foi realizada a adubação de cobertura 30 dias após o 

plantio, utilizando 50 kg ha-1 de nitrogênio (Uréia). 

No final de cada ciclo da cultura, seis plantas foram colhidas, separando as 

raízes, parte aérea (constituída de caule, folhas e parte floral) e aquênios. As frações 

foram secas a 65 °C até peso constante, para determinar os teores de 

macronutrientes e avaliar a biomassa seca e produção de aquênios. Em extratos 

obtidos a partir da digestão seca, Ca e Mg foram quantificados por espectrometria 

de absorção atômica, enquanto que em extratos obtidos a partir da digestão de 

ácido nítrico-perclórico, o Na e K foram quantificados  por fotometria de chama, e P 

e S foram determinados colorimetricamente usando um espectrofotômetro. N-NO3 foi 

determinado por arrasto de vapor e destilação (Kjeldahl), seguindo metodologia 

descrita por Silva (2009). 

 Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o software R 

para análise estatística (R Core Team, 2013). A normalidade e a homogeneidade da 

variância foram avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk e de Bartlett, 

respectivamente.  Após análise de variância (ANOVA) as médias dos diferentes 

tratamentos foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para as 

variáveis, cujas variâncias mostraram-se não homogêneas, foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis. Os dados dos três ciclos e dos três tratamentos foram usados para 

identificar possíveis associações de nutrientes com a biomassa e produção de 

aquênios secos por meio da análise de regressão múltipla. Foram utilizados os 

teores de nutrientes em raízes (N, P, K, S, Ca, Mg e Na) como variáveis explicativas 
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para produção de biomassa seca de raízes, enquanto para a produção de biomassa 

seca da parte aérea e de aquênios, as variáveis determinantes foram os teores de 

nutrientes em raízes e parte aérea (N, P, K, S, Ca, Mg e Na).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os teores de nutrientes nas plantas foram significativamente influenciados pelo 

tipo de água utilizado na irrigação do girassol durante os ciclos de produção (Tabela 

2.2). Como em outros estudos com águas residuais, a água residual alterou 

significativamente a composição química das raízes, parte aérea e aquênios do 

girassol (Pereira et al., 2011; Rodda et al., 2011; Shahbaz et al., 2011; Khajanchi-

Lal; Minhas; Yadav, 2015). Nas raízes, as águas tratadas afetaram os teores de K 

(P1), Na (P1 e P2), e P (P1 e P3). As alterações foram maiores nos tecidos da parte 

aérea, com diferenças significativas para N (P1 e P3), S (P1), Mg (P1 e P2), K (P3), 

Na (P1, P2, e P3), e P (P1 , P2, e P3). Nos aquênios, apenas o Ca (P2 e P3) foi 

alterado. As alterações dos teores de nutrientes nos tecidos das plantas foram em 

função do tratamento da água residual, o que está de acordo com as observações 

de Kiziloglu et al. (2008). Comparativamente a ACA, a APO afetou diferentemente os 

teores de N e Mg (parte aérea), P (raízes e parte aérea), Ca (Aquênios) ao longo 

dos cultivos, sendo menores no período inicial e maiores nos períodos seguintes. 

Além disso, plantas irrigadas com APO apresentaram menores teores de Na nas 

raízes. A APF não elevou apenas o K na parte aérea, mas também o de Na nas 

raízes e parte aérea. Por outro lado, as águas tratadas afetaram negativamente os 

teores de S na parte aérea, pois foram menores nas plantas irrigadas com a APO e 

APF. 
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Tabela 2.2.  Teores de nutrientes nas raízes, parte aérea e aquênios de girassol 
irrigado com água residual tratada por osmose reversa (APO) e filtragem (APF) e 
água do subsolo do aquífero Açu (ACA) no primeiro (P1), segundo (P2) e terceiro 
(P3) ciclos da cultura 

Nutrientes Águas 
  Raízes 

 
Parte aérea 

 
Aquênios 

 
P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

N 
(g kg

-1
) 

APO 
 

6,66Ba 7,78Ba 11,85Aa 
 
11,03Bb

1
 17,12Aa 10,11Ba

1
 

 
34,63Ba 50,91Aa 26,90Ba 

APF 
 

8,40Aa 7,91Aa 10,54Aa 
 
17,56Aa 11,05Ba 10,22Ba 

 
36,80Aa 38,49Aa 25,82Ba 

ACA 
 

7,97Aa 7,12Aa 9,41Aa 
 
20,73Aa 9,69Ba 7,60Cb 

 
37,73Ba 45,65Aa 27,24Ca 

              

P 
(g kg

-1
) 

APO 
 

1,37Bb 2,03Ba 3,43Aa 
 

2,69Bc 4,13Aa 3,00Ba 
 

6,84Aa 6,41Aa 6,44Aa 

APF 
 
1,94Aab 1,61Aa 1,65Ab 

 
4,11Ab 2,07Bb 1,34Bb 

 
7,47Aa 5,27Ba 5,46Ba 

ACA 
 

2,30Aa 1,66Aa 1,63Ab 
 

5,70Aa 2,33Bb 1,79Bb 
 

7,40Aa 5,63Ba 5,60Ba 

              

K 
(g kg

-1
) 

APO 
 
21,86Aa 6,43Ba 6,42Ba 

 
40,40Aa 40,03Aa 46,56Aab

1
 
 

9,15Aa 9,71Aa 7,55Aa 

APF 
 
12,92Ab 7,43Ba 6,36Ba 

 
43,47Aa 44,88Aa 47,88Aa 

 
9,12Aa 9,94Aa 6,74Ba 

ACA 
 
13,73Ab 7,38Ba 4,81Ba 

 
43,20Aa 43,33Aa 41,53Ab 

 
8,38Ba 9,78Aa 6,87Ca 

              

S 
(g kg

-1
) 

APO 
 

2,12Aa 2,93Aa 2,34Aa 
 

1,43Cb
1
 3,41Aa 2,58Ba 

 
3,06Aa 3,54Aa 1,90Aa 

APF 
 

2,67Aa 3,16Aa 1,40Ba 
 

1,76Bb 3,28Aa 1,53Ba 
 

2,09Ba 3,40Aa 1,99Ba 

ACA 
 

1,50Ba 3,26Aa 1,90Ba 
 
2,88ABa 3,49Aa 1,62Ba 

 
2,42Ba 3,57Aa 1,90Ba 

              

Ca 
(g kg

-1
) 

APO 
 

6,56Ba 12,87Aa 10,81Aa 
 
19,53Ba 34,70Aa 24,05Ba 

 
3,92Ba 8,63Ab 4,15Ba 

APF 
 

6,48Ba 13,10Aa 7,35Aa 
 
21,89Aa 30,26Aa 27,30Aa 

 
3,75Ba 8,89Aab 2,10Cb 

ACA 
 

6,43Aa 13,59Aa 8,55Aa 
 
22,70Ba 28,41Aa 19,74Ba 

 
4,78Ba 9,31Aa 2,82Cb 

              

Mg 
(g kg

-1
) 

APO 
 

2,59Aa 2,65Aa 2,83Aa 
 

3,82B
1
b 9,30Aa 7,41Aa 

 
5,23Aa 4,67Aa 5,08Aa 

APF 
 

2,67Aa 2,13Aa 2,29Aa 
 

4,42Ab 3,37Ab 5,65Aa 
 

5,12Aa 4,45ABa 3,21Ba 

ACA 
 

2,41Aa 2,24Aa 1,74Aa 
 

7,24A
1
a 3,77Bb 4,54Ba 

 
5,24Aa 4,16Aa 3,90Aa 

              

Na 
(g kg

-1
) 

APO 
 
10,08B

1
c 16,88Ab 17,78Aa 

 
0,88Ab 0,69Ab 1,86Ab 

 
 0,19Aa 0,02Ba 0,02Ba 

APF 
 
27,99Aa 24,70Aa 25,02Aa 

 
3,02Ba 5,40Ba 9,88Aa 

 
0,24Aa 0,02Ba 0,05Ba 

ACA 
 
22,08Ab 15,22Ab 21,90Aa 

 
1,07Ab 1,65Ab 3,60Ab 

 
0,19Aa 0,03Ba 0,02Ba 

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúscula nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey ou Kruskal-Wallis

1
, a 5% de probabilidade. 

 

 Em condições alcalinas e salinas, Liu; Guo; Shi (2010) observaram efeitos nos 

teores de nutrientes em raízes e parte aérea do girassol, como por exemplo, 

redução dos teores de N. Nesse estudo, a alcalinidade das águas utilizadas na 

irrigação do girassol foi similar, mas a APO apresentou menores teores de sais 

(Tabela 2.1), o que pode ter favorecido a maior concentração de N e Mg na parte 
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aérea das plantas do girassol (Tabela 2.2). A salinidade da água também pode ter 

afetado os teores de K, mas com efeito variável conforme a fração das plantas do 

girassol, reduzindo os teores em raízes e elevando na parte aérea, estando de 

acordo com os resultados de Liu; Guo; Shi (2010) e Shaheen et al. (2013).  

De acordo com Liu; Guo; Shi (2010) os teores de P em raízes e parte aérea do 

girassol (caule e folhas) aumentam com a elevação da salinidade. No entanto, esse 

comportamento não foi observado no presente estudo, visto que os teores de P nas 

raízes e parte aérea foram maiores em plantas irrigadas com APO (Tabela 2.2), com 

menor salinidade (Tabela 2.1). Esta interpretação está de acordo com os resultados 

obtidos por Shahbaz et al. (2011), que verificaram que a salinidade não afeta os 

teores P em tecidos de plantas de girassol. 

O maior acúmulo de Na que ocorreu em plantas irrigadas com APF pode estar 

associado aos teores elevados desse nutriente na água (Shahbaz et al., 2011). 

Aumentos de Na no tecido de plantas devido à irrigação com água salina parece ser 

uma tendência, pois essa relação foi observada em outras culturas, como por 

exemplo, quiabo e tomate (Kamaluldeen et al., 2014). A maior salinidade da água, e 

consequente elevação do Na nos tecidos das plantas, é o principal problema da 

utilização da água filtrada, confirmando os resultados dos estudos com outros tipos 

de águas residuais (Heidarpour et al., 2007; Morugán-Coronado et al., 2011; 

Shahbaz et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013). O estresse salino influencia 

negativamente o desenvolvimento da planta uma vez que níveis elevados de Na tem 

efeito fitotóxico sobre a planta (Shahbaz et al., 2011) e diminui a acumulação de 

nutrientes essenciais nos tecidos da planta (Pereira et al., 2011; Shaheen et al., 

2013). Mas o efeito negativo depende da capacidade da espécie de tolerar aos altos 

teores de Na em seus tecidos, ou mesmo da presença de íons que podem minimizar 

o efeito fitotóxico do Na (Kamaluldeen et al., 2014). 

Devido aos efeitos prejudiciais da salinidade da água no crescimento das 

plantas, é importante observar o efeito cumulativo da água durante sucessivos 

cultivos. Houve alterações significativas dos teores de nutrientes nas diferentes 

frações das plantas, após períodos sucessivos de cultivos (Tabela 2.2), mas os 

efeitos variaram conforme o tratamento da água residual, como observaram outros 

autores (Rusan; Hinnawi; Rousan, 2007; Rodda et al., 2011). O tratamento por 

osmose reversa (APO) foi o mais eficiente, pois elevou os teores de N, P, Ca e Na 

em raízes e Mg na parte aérea após três períodos sucessivos de cultivos, embora 
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tenha reduzido os teores de N, Ca e Na nos aquênios. Em contraste, a APF não só 

reduziu os teores de nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas (N, P, 

Ca, Mg e K) após os três períodos de cultivos, como elevou os teores de Na, um 

nutriente que pode induzir desequilíbrios nutricionais e danos ao crescimento das 

plantas (Morugán-Coronado et al., 2011; Pereira et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 

2013). A redução dos teores de K ocorreu após os três ciclos da cultura, 

independentemente do tipo de água utilizado na irrigação (Tabela 2.2), 

possivelmente devido à lixiviação desse nutriente pela água aplicada (Pereira et al., 

2011; Shahbaz et al., 2011). 

Os teores de alguns nutrientes nas raízes, parte aérea e nos aquênios foram 

maiores no segundo período de cultivo, como por exemplo: P, S, Ca e S (Tabela 

2.2). Neste período, além da água aplicada por meio da irrigação, foram registrados 

483 mm de chuvas na área experimental, resultando em um maior volume de água 

aplicado ao solo, comparativamente aos demais períodos de cultivos. O maior 

volume de água possivelmente favoreceu a lixiviação dos sais no perfil do solo e, 

desta forma, contribuiu para o maior acúmulo de nutrientes nas plantas, uma vez 

que menor salinidade favorece a absorção de minerais (Morugán-Coronado et al., 

2011; Pereira et al., 2011; Sou/Dakouré et al., 2013).   Portanto, o efeito prejudicial 

da salinidade nas plantas pode ser minimizado com as chuvas e com a lixiviação 

frequente dos sais do solo por meio da irrigação (Gengmao; Mehta; Zhaopu, 2010). 

O crescimento das plantas foi afetado pelos nutrientes, sobretudo pelo 

conteúdo e distribuição nas diferentes partes da planta (raízes, parte aérea e 

aquênios). Das mudanças na produção de biomassa seca das raízes, 83% (P 

<0,001) foram explicadas pela variação de Ca e K em raízes, com Ca influenciando 

negativamente e K positivamente (Tabela 2.3). A variação combinada de K, Ca e Na 

nas raízes e P e Mg na parte aérea explicou 89% da variabilidade da produção de 

biomassa seca da parte aérea (P <0,001), sendo que K em raízes e P na parte 

aérea foram importantes para o crescimento da planta, enquanto que os teores mais 

elevados de Na em raízes causaram a redução da produção de biomassa. A 

variabilidade da produção de aquênios é explicada em 51% pela variação conjunta 

de Ca, K, P e N das raízes e K, N, Na, P e S (P <0,05) da parte aérea, com elevação 

da produção quando ocorrem maiores teores de Ca, K e P nas raízes e K e N na 

parte aérea e redução quando há maiores concentrações de N nas raízes e Na, P e 

S na parte aérea (Tabela 2.3). 



 
 

49 
 

 

Tabela 2.3. Equações preditoras da produção de acordo com os teores de nutrientes 
nas diferentes partes das plantas 

Biomassa Equação do modelo R2 P 

Raízes Y = 7,62 – 0,72 × (Car) + 1,3 × (Kr)  0,83 < 0,001 

Parte aérea 
Y = 102,12 – 7,34 × (Car) + 7,75 × (Kr) - 6,09 × (Mgpa)    
– 1,98 × (Nar) + 24,43 (Ppa) 

 0,89 < 0,001 

Aquênios 
Y = 35,89 + 0,58 × (Car) + 0,44 × (Kpa) + 1,15 × (Kr)       
– 0,91 × (Napa) + 1,18 × (Npa) – 3,07 × (Nr) – 6,69 × (Ppa) 
+ 10,11 × (Pr) – 4,24 × (Spa) 

 0,51 < 0,05 

r 
Quando o nutriente está presente nas raízes; 

pa 
Quando o nutriente está presente na parte aérea.  

 

Quando presentes em tecidos vegetais, Na pode servir como o principal 

regulador da produção de biomassa das raízes, parte aérea e de aquênios, como 

observado por Rusan; Hinnawi; Rousan (2007), Morugán-Coronado et al. (2011), 

Sou/Dakouré et al. (2013) e Kamaluldeen et al. (2014), uma vez que é o elemento 

mais alterado pelo tipo de água utilizado na irrigação (Tabela 2.2). O acúmulo de Na 

nas raízes e parte aérea reduz a capacidade fotossintética das plantas (Shaheen et 

al., 2013) e interfere negativamente no seu aspecto nutricional (Pereira et al., 2011; 

Shahbaz et al., 2011), fatores que podem reduzir o crescimento da planta. Assim, a 

irrigação com APF induz maior acúmulo de Na nas raízes e parte aérea, que 

consequentemente reduz o crescimento e produção do girassol. Mas outros íons 

podem ser prejudiciais à produção de girassol, como por exemplo, o P na parte 

aérea que correlacionou negativamente com a produção de aquênios. O efeito 

negativo do P na produção foi observado em outras culturas (quiabo e tomate), 

provavelmente por reduzir a absorção de micronutrientes com um papel importante 

no processo bioquímico da planta (Kamaluldeen et al., 2014). 

 

4. CONCLUSÕES 

A composição química de plantas do girassol é evidentemente alterada com a 

irrigação por gotejamento usando água residual tratada, mas os efeitos nos teores 

de nutrientes nas plantas são dependentes do tratamento.  
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A água residual tratada por osmose reversa mostrou-se a mais adequada para 

irrigação do girassol, enquanto a água residual filtrada não é recomendada, 

principalmente por induzir o acúmulo de Na nos tecidos das plantas de girassol.  

 

Agradecimento 

Este estudo é parte de um projeto sobre o reuso de água residual da extração 

de petróleo para a irrigação. Os autores agradecem a Petrobras pelo apoio 

financeiro, a Embrapa Agroindústria Tropical pela logística e instalações laboratoriais 

e ao CNPq pela bolsa de estudo. 

 

REFERÊNCIAS 

Al-Haleem, A.A.; Abdulah H.H.; Saeed, E. A-J. 2010. Components and Treatments of 

Oilfield Produced Water. Al-Khwarizmi Engineering Journal, 6:24-30. 

Bedbabis, S.; Ben Rouina B.; Boukhris, M.; Ferrara, G. 2014. Effect of irrigation with 

treated wastewater on soil chemical properties and infiltration rate. Journal of 

Environmental Management, 133:45-50. 

Chatzakis, M.K.; Tzanakakis, V.A.; Mara, D.D.; Angelakis, A.N. 2011. Irrigation of 

castor bean (Ricinus communis L.) and sunflower (Helianthus annuus L.) plant 

species with municipal wastewater effluent: impacts on soil properties and seed 

yield. Water, 3:1112-1127. 

Cirelli G.L.; Consoli , S.; Licciardello, F.; Aiello, R.; Giuffrida, F.; Leonardi, C.  2012. 

Treated municipal wastewater reuse in vegetable production. Agricultural Water 

Management, 104:163-170. 

Frenken, K.; Kiersch, B. 2011. Monitoring agricultural water use at country level: 

Experiences of a pilot project in Benin and Ethiopia. FAO - FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS: Land and Water 

Division. Land And Water Discussion Paper, 9. Disponível em: 

www.fao.org/nr/water/docs/FAO. Acesso em: 20 Jan. 2015. 

Gengmao, Z.; Mehta, S.K.; Zhaopu, L. 2010. Use of saline aquaculture wastewater to 

irrigate salt-tolerant Jerusalem artichoke and sunflower in semiarid coastal zones of 

China. Agricultural Water Management, 97:1987-1993. 

Heidarpour, M.;  Mostafazadeh-Fard, B.; Abedi Koupai, J.; Malekian, R. 2007. The 

effects of treated wastewater on soil chemical properties using subsurface and 

surface irrigation methods. Agricultural Water Management, 90:87-94. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bedbabis%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24361727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrara%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24361727
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377411003350
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377411003350
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377411003350
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377407000480
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377407000480
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377407000480
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377407000480


 
 

51 
 

Kamaluldeen, J.; Yunusa, I.A.M.;  Zerihun, A.;  Bruhl, J.J.; Kristiansen, P. 2014. 

Uptake and distribution of ions reveal contrasting tolerancemechanisms for soil and 

water salinity in okra (Abelmoschus esculentus) and tomato (Solanum esculentum). 

Agricultural Water Management, 146:95-104. 

Khajanchi-Lal, P.S.; Minhas, P.S.; Yadav, R.K. 2015. Long-term impact of 

wastewater irrigation and nutrient rates II. Nutrient balance, nitrate leaching and soil 

properties under peri-urban cropping systems. Agricultural Water Management: 

156110-117. 

Kiziloglu, F.M.; Turan, M.; Sahin, U.;  Kuslu, Y.; Dursun, A.  2008. Effects of 

untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of 

cauliflower (Brassica olerecea L. var. botrytis) and red cabbage (Brassica olerecea 

L. var. rubra) grown on calcareous soil in Turkey. Agricultural Water Management, 

95:716-724. 

Liu, J.; Guo, W.Q.; Shi, D.C. Seed germination, seedling survival, and physiological 

response of sunflowers under saline and alkaline conditions. Photosynthetica, 48, n. 

2, p. 278-286, 2010. 

Melo, M.;  Schluter, H.; Ferreira, J.  Magda, R.; Agenor Jr.; Aquino, O. 2010. 

Advanced performance evaluation of a reverse osmosis treatment for oilfield 

produced water aiming reuse. Desalination, 250:1016-1018. 

Morugán-Coronado, A.; García-Orenes, F.; Mataix-Solera J.; Arcenegui, V.; Mataix-

Beneyto, J. 2011. Short-term effects of treated wastewater irrigation on 

Mediterranean calcareous soil. Soil & Tillage Research, 112:18-26. 

Nascimento, J.F., Pereira Jr., O.A., Melo, M.V., Boges, C.P., Nóbrega, R. 

(Relatores). Tratamento de águas de produção para uso em irrigação. Rio de 

Janeiro:CENPS/PDP/TPAP, 2006. 57 p. (Relatório técnico interno, 18). 

Pereira, B.F.F.; He, Z.L.; Silva, M.S.; Herpina, U.; Nogueira, S.F.; Montese, C.R.; 

Melfif, A.J. 2011. Reclaimed wastewater: Impact on soil–plant system under tropical 

conditions. Journal of Hazardous Materials, 192:54-61. 

R CORE TEAM.R: A Language and Environment for Statistical Computing. 

Organização: R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. 2013. 

Disponível em: http://www.R-project.org. Acesso em: Jan. 2014. 

Richards, L.A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils, 

Washington DC: US Salinity Laboratory,160p. (USDA Agriculture Handbook, 60). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408000231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408000231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408000231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408000231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408000231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409011278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710002199
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710002199
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710002199
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710002199
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710002199


 
 

52 
 

Rodda, N.; Salukazana, L.; Jackson, S.A.F.; Smith, M.T. 2011. Use of domestic 

greywater for small-scale irrigation of food crops: Effects on plants and soil. Physics 

and Chemistry of the Earth, 36:1051-1062. 

Rusan, M.J.M.; Hinnawi, S.; Rousan, L. 2007. Long term effect of wastewater 

irrigation of forage crops on soil and plant quality parameters. Desalination, 

215:143-152. 

Shahbaz, M.; Ashraf, M.; Akram, N.A.; Hanif, A.; Hameed, S.; Joham, S.; Rehmanet, 

R. 2011. Salt-induced modulation in growth, photosynthetic capacity, proline content 

and ion accumulation in sunflower (Helianthus annuus L.). Acta Physiologiae 

Plantarum. 33:1113-1122. 

Shaheen, S.; Naseer, S.;  Ashraf, M.;  Akram, N.A. 2013. Salt stress affects water 

relations, photosynthesis, and oxidative defense mechanisms in Solanum 

melongena L. Journal of Plant Interactions, 8:85-96. 

Silva, F.C. 2009. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 2. ed. 

Brasília, DF: EMBRAPA, 627 p. 

Singh, P.K.; Deshbhratar, P.B.; Ramteke, D.S. 2012. Effects of sewage wastewater 

irrigation on soil properties, crop yield and environment. Agricultural Water 

Management, 103:100-104. 

Sou/Dakouré, M.Y.; Mermoud, A.; Yacouba, H.; Boivin, P. 2013. Impacts of irrigation 

with industrial treated wastewater on soil properties. Geoderma, 201:31-39. 

Xu, J.; Wu, L.; Chang, A.C.; Zhang, Y. 2010. Impact of long-term reclaimed 

wastewater irrigation on agricultural soils: A preliminary assessment. Journal of 

Hazardous Materials, 183:780-786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/author/Shaheen%2C+Shagufta
http://www.tandfonline.com/author/Naseer%2C+Sobia
http://www.tandfonline.com/author/Ashraf%2C+Muhammad


 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

MINERALIZAÇÃO DE NUTRIENTES E DECOMPOSIÇÃO DA BIOMASSA DE 

GIRASSOL EM SOLO ARENOSO IRRIGADO COM ÁGUA TRATADA DA 

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

 

Resumo - Águas residuais oriundas de campos petrolíferos podem ser uma opção 

para irrigação, especialmente em regiões de pouca e alta variabilidade de chuvas 

como o Nordeste brasileiro. Pretendeu-se avaliar a composição e decomposição da 

biomassa da parte aérea de plantas de girassol irrigadas com água de poços de 

petróleo submetidas à filtragem (APF) e osmose reversa (APO), utilizando como 

referência água subterrânea (ACA). Inicialmente foram avaliadas a biomassa e a 

composição dos tecidos de planta quando irrigados com APF, APO e ACA e, em 

seguida, dois ensaios foram conduzidos para avaliar a decomposição dos resíduos. 

No primeiro, resíduos produzidos com APF, APO e ACA, colocados em sacolas de 

nylon foram incubados no solo e submetidos à irrigação com água subterrânea 

(ACA). No segundo ensaio, resíduos produzidos de plantas irrigadas com ACA 

foram também incubados e irrigados com APF, APO e ACA. Observou-se diferenças 

significativas nos teores de Na, Mg e lignina nos resíduos quando utilizou-se APF, 

sendo os teores de Na maiores e os Mg e lignina menores, não sendo identificadas 

diferenças significativas para Ca, K, N, C e Celulose. As perdas de biomassa dos 

resíduos incubados (ambas em torno de 73%) não foram significativas nos dois 

ensaios, o que não aconteceu com os nutrientes, alguns com perdas menores (Mg, 

P e N) e maiores (Na, K e S) que a biomassa, principalmente quando produzidos 

com APF e APO, respectivamente.  Quanto aos resíduos produzidos com ACA, 

identificaram-se diferenças para Ca e Na, constando-se as seguintes ordens de 

perdas quanto ao tipo de água: ACA=APF>APO e APO=ACA>APF, 

respectivamente. A irrigação com água da extração de petróleo altera as 

características químicas do solo e a composição das plantas cultivadas em um nível 

suficiente para influenciar a taxa de decomposição de resíduos orgânicos, sendo 

essas repercussões variáveis com o tratamento adotado.  

 

Palavras-chave: Semiárido. Água residual. Resíduos culturais. Decomposição.  

Qualidade do substrato. 
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NUTRIENT MINERALISATION AND SUNFLOWER BIOMASS IN A SANDY SOIL 

IRRIGATED WITH PRE-TREATED WATER FROM OIL EXPLORATION 

 

Abstract - Wastewater from oil fields may be an option for irrigation, especially in 

regions which have low rainfall with high variability, such as the northeast of Brazil. 

The aim was to evaluate the composition and decomposition of shoot biomass from 

sunflower plants irrigated with water from oil wells, which had been subjected to 

filtering (APF) and reverse osmosis (APO), using groundwater (ACA) as a reference. 

First test the biomass was evaluated, including the composition of the plant tissue 

when irrigated with APF, APO and ACA. Two tests were then carried out to evaluate 

decomposition of the residue. In the first, residues produced with APF, APO and ACA 

were placed into nylon bags, incubated in soil and irrigated with groundwater (ACA). 

In the second test, residues from plants irrigated with ACA were also incubated, but 

irrigated with APF, APO and ACA. Significant differences were seen in the levels of 

Na, Mg and lignin in the residues with the use of APF, showing greater levels for Na, 

and lower levels for Mg and lignin, with no significant differences being identified for 

Ca, K, N, C or cellulose. The loss in biomass of the incubated residues was not 

significant in either test (both around 73%); this was not seen in the other nutrients, 

where some had smaller losses (Mg, P and N) and some greater losses (Na, K and 

S) than the biomass, especially when produced with APF and APO respectively. In 

the residue produced with ACA, differences were identified for Ca and Na, with the 

order of losses for type of water being ACA=APF> APO and APO=ACA>APF 

respectively. Irrigation using water from oil extraction alters the chemical 

characteristics of the soil and the composition of cultivated plants at a level sufficient 

to influence the rate of decomposition of the organic residue, these effects varying 

according to the type of pre-treatment used.  

 

Keywords: Semiarid. Wastewater. Crop residues. Decomposition. Microorganisms. 

Substrate quality. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de águas residuais tornou-se uma prática agronômica aceitável 

(Sandri; Matusura; Testezlaf, 2006; Caovilla et al., 2010), tendo considerável 
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interesse pela indústria de petróleo, pois elimina o problema com o descarte da água 

residual, ajuda a conservar os recursos hídricos e melhora a reciclagem de 

nutrientes (Medeiros et al., 2008; Chatzakis et al., 2011). Contudo, a água residual 

que é gerada em poços de petróleo pode conter metais pesados, compostos 

orgânicos e inorgânicos (Al-Haleem et al., 2010), sais e aditivos usados durante a 

extração, como anticorrosivos e biocidas (Nascimento et al., 2006), o que pode 

representar riscos ao ambiente. 

Um grande volume de água residual é gerado no campo petrolífero e pode ser 

uma opção para irrigar culturas para produção de combustíveis. A irrigação com 

água residual pode ser particularmente eficaz em regiões com má distribuição de 

chuvas e escassez de água potável. No entanto, podem alterar as propriedades 

químicas do solo (Sharma; Agrawal; Marshal, 2007; Lado; Ben-Hur, 2009; Gupta et 

al., 2010; Chatzakis et al, 2011) e, por conseguinte, a composição química das 

plantas (Il'in, 2007; Sharma; Agrawal; Marshal, 2007; Bhattacharya; Chakraborty; 

Banerjee, 2010; Gupta et al., 2010).  

A decomposição da matéria orgânica é uma fase importante na ciclagem  dos 

nutrientes e é afetada pela composição química dos resíduos de plantas, uma vez 

que os teores de nutrientes e a energia disponível para os decompositores 

determinam a eficiência da mineralização dos resíduos orgânicos (Minderman, 1968; 

Manzoni et al., 2010). Estudos de decomposição demonstraram a redução da 

mineralização de resíduos orgânicos com os teores de Mg, enquanto o contrário foi 

observado com os teores de Ca (Lemma et al., 2007) e P (Birouste et al., 2011; 

Goebel et al., 2011). Talbot; Treseder (2012) relataram que os teores iniciais de N 

dos resíduos orgânicos aumentaram a mineralização, enquanto Birouste et al. 

(2011) não foram capazes de confirmar essa observação. Por outro lado, a 

concentração inicial de lignina influencia negativamente a perda de biomassa 

(Amougou et al., 2011; Treseder; Talbot, 2012), mas não a liberação de N (Talbot; 

Treseder, 2012). 

As alterações nos atributos químicos do solo, em particular, o aumento nos 

teores de minerais tóxicos, também podem afetar a decomposição dos resíduos 

orgânicos, uma vez que afetam a estrutura e atividade das comunidades 

microbianas no solo (Chander; Bookes, 1991; Aceves et al., 1999). As propriedades 

físicas e químicas do solo são conhecidas por influenciar as comunidades 

microbianas (Rietz; Haynes, 2003; Bowles et al., 2014). Esse efeito pode ser 
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modificado pela salinidade, sodicidade, e alcalinidade, que podem diminuir a 

biomassa e inibir atividade microbiana (Yuan et al., 2007; Mavi et al., 2012). 

É provável que a irrigação com água residual a partir da extração do petróleo 

proporcione alterações nas propriedades químicas do solo e na composição química 

de plantas. Existem informações sobre os efeitos da composição química do solo e 

dos resíduos orgânicos na taxa de decomposição (Amougou et al., 2011; Talbot; 

Treseder, 2012; Uselman; Qualls; Lilienfein, 2012), mas nenhum estudo avaliou  os 

efeitos da qualidade da água na composição química das plantas e as consequentes 

alterações na mineralização de nutrientes e decomposição de biomassa, celulose e 

lignina.  

Resíduos de culturas são importantes no processo de ciclagem de nutrientes 

nos sistemas de produção agrícola, o que torna essencial avaliar as possíveis 

mudanças na decomposição de plantas irrigadas com água residual. No presente 

estudo, a decomposição dos restos culturais de girassol (Helianthus annuus L.) cv. 

BRS 321 irrigado com águas residuais submetidas à filtragem e osmose reversa, 

além de água subterrânea captada no aquífero Açu, foram estudadas com o objetivo 

de determinar se os tipos de águas alteram os atributos químicas das plantas e se 

influenciam a decomposição desses resíduos orgânicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo foi no campo experimental da empresa Petróleo Brasileiro 

(Petrobras), localizado na Fazenda Belém, Aracati, Ceará, Brasil (4° 43'6''S, 37° 

32'48''W). A temperatura e precipitação médias anual na região são de 28 °C e 

949,2 mm, respectivamente. Na área de estudo foram descritos perfis e a classe 

identificada foi Arenosol (FAO, 2006).  

Para realização desse estudo foram conduzidos dois ciclos de cultivo de 

girassol (Helianthus annuus L., cv. BRS 321), ambos em delineamento experimental 

em blocos casualizados, com três repetições e parcelas de 400 m².   As parcelas 

foram irrigadas com águas residuais da produção de petróleo submetidas a dois 

tratamentos após a extração de petróleo. No primeiro, a água foi passada em filtro 

de areia, a seguir passada em filtro de resina catiônica para remover os resíduos de 

soda cáustica utilizada durante o processo de separação do óleo e água (APF). No 

segundo, a APF foi submetida à nanofiltração e ao tratamento de osmose reversa 

(APO). No tratamento controle foi utilizada água subterrânea captada em poços de 
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profundidade de 250 m no aquífero Açu (ACA). Os atributos químicos da água de 

irrigação são apresentados na Tabela 3.1.  

 
Tabela 3.1. Atributos químicos das águas usadas para irrigação e do solo após as 
irrigações 

*P1: primeiro período de cultivo quando foram obtidos os resíduos, **P2: segundo período de cultivo 
quando os resíduos foram incubados; 

1
Atributos químicos do solo no momento da incubação e 

decomposição dos resíduos; 
*
Média de 4 amostras, 

**
Média de 6 amostras; ACA: água do subsolo do 

aquífero Açu, APO: água residual tratada por osmose reversa, APF:  água residual tratada por 
filtragem; CE: condutividade elétrica. 

 

O sistema de irrigação utilizado foi gotejamento e a quantidade de água 

aplicada ao solo foi calculada com base na evapotranspiração da cultura de girassol 

e com base nas perdas de água por drenagem em colunas de mini-lisímetros 

instalados nas parcelas experimentais. O solo foi adubado com 7,5 kg
 
por metro 

linear de composto orgânico antes do primeiro cultivo e 2,5 kg antes do segundo 

cultivo. Além disso, em cada ciclo foram incorporadas ao solo doses de 80 kg/ha de 

P2O5 (Superfosfato simples) e 40 kg/ha de K2O (Cloreto de potássio) antes do 

plantio, além de 50 kg/ha de N (Uréia), próximo do estádio de florescimento. 

 Amostras da parte aérea das plantas de girassol irrigadas com água residual 

tratada por osmose reversa (APO), água residual filtrada (APF), e água subterrânea 

captada do aquífero Açu (ACA), do primeiro período de cultivo, foram incubadas nas 

parcelas irrigadas com ACA (ensaio 1), para avaliar se a qualidade desses resíduos 

afetariam a decomposição. Para avaliar se a qualidade das águas afetaria a 

decomposição, somente resíduos de plantas oriundas das parcelas em que utilizou 

ACA foram incubados nas parcelas irrigadas com APO, APF, e ACA (ensaio 2).  

Atributos 

Água  Solo
1
 

APO APF ACA  
SAPO SAPF SACA 

P1
*
 P2

**
 P1

*
 P2

**
 P1

*
 P2

**
  

CE dS m
-1
 0,62 0,38 2,51 1,95 0,65 0,66 

 
2,05 5,34 1,96 

pH 7,35 7,52 8,84 9,21 8,24 8,34 
 

8,15 8,53 8,53 

Ca
2+

  (mmolc L
-1
) 0,01 0,11 0,18 0,11 0,21 0,21 

 
4,50 2,31 2,66 

Mg
2+

 (mmolc L
-1
) 0,03 0,07 0,65 0,16 0,10 0,11 

 
4,26 1,98 2,20 

Na
+ 
(mmolc L

-1
) 3,75 2,95 24,15 18,15 7,10 6,23 

 
7,80 40,47 14,53 

K
+
 (mmolc L

-1
) 0,11 0,05 0,68 0,09 0,09 0,08 

 
3,63 1,77 0,82 

Cl
+
 (mmolc L

-1
) 2,89 1,21 13,74 12,7 2,06 2,41 

 
24,10 59,45 20,28 

CO3
2-
 (mmolc L

-1
) 0,00 0,07 1,73 1,07 0,50 0,17 

 
- - - 

HCO3
-
(mmolc L

-1
) 0,59 1,95 3,00 3,55 3,00 3,74 

 
3,90 5,50 4,60 
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Para a incubação, 30 g de resíduos da parte aérea com tamanho máximo de 

0,05 m, secos ao ar, foram colocados em sacolas de nylon de 0,14 m por 0,15 m e 

malha anti-afídeos e dispostas nos solos em posição horizontal a uma profundidade 

de 0,05-0,10 m, próximos a gotejadores, evitando contato direto com as raízes das 

plantas. Os atributos químicos da camada de 0-0,1 m do solo após a irrigação com 

os diferentes tipos de águas são apresentados na Tabela 3.1.  

Após 14, 28, 41, 55 e 69 dias de incubação, as sacolas foram recolhidas, os 

resíduos secos a 65 °C, pesados para determinar a biomassa e armazenados para 

análises químicas. Sub-amostras dos resíduos da cultura foram usadas para 

determinar o peso seco (65 °C) e as características químicas no tempo zero (t = 0). 

No total foram incubadas 90 sacolas de nylon com resíduos no solo, sendo: dois 

ensaios, três tratamentos, cinco tempos de amostragem e três repetições. 

Os resíduos coletados foram submetidos à digestão nitro-perclórica (3:1 v/v) e 

determinados os teores de Ca e Mg por espectrofotometria de absorção atômica; Na 

e K determinado por fotometria de chama; e S e P usando espectrofotometria . Os 

teores de N foram determinados por destilação Kjeldahl (Silva, 2009) e C 

determinado por titulação do excesso de K2Cr2O7 em meio ácido com fonte de calor 

externo (Yeomans; Bremner, 1988). Foram determinados também os teores de 

lignina e celulose usando o método de fibra em detergente ácido (FDA) (Goering; 

Van Soest, 1975). Os teores de nutrientes remanescentes foram calculados 

multiplicando as concentrações obtidas pela massa do resíduo coletado. 

Ao final do período de incubação de 69 dias foram estimadas as perdas de 

biomassa, de nutrientes minerais, de lignina e de celulose. Foi determinada a 

constante de decomposição a partir da equação Xt - X0.eKT (Thomas; Asakawa, 

1993), onde k é a constante de decaimento, Xt é a quantidade de nutrientes ou 

compostos orgânicos remanescentes após t dias e X0 é a quantidade de nutrientes 

ou de compostos orgânicos quantificados nos resíduos antes de ser submetido à 

decomposição (t = 0), ambos em grama. Determinou-se, ainda, a meia-vida (t) pela 

equação t = ln(2)/k (Rezende et al., 1999), onde k é a constante de decaimento.  

Os dados foram inicialmente submetidos aos testes de normalidade de 

Shapiro-Wilk e de homogeneidade da variância de Bartlett para verificar se as 

premissas das análises de variância foram atendidas. Para determinar as diferenças 

estatísticas (P <0,05) entre as médias de perdas de biomassa, dos nutrientes (Ca, 

Mg, Na, K, S, P, e N), C, celulose e lignina, utilizou-se análise de variância (ANOVA). 
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As médias dos dados que mostraram variação foram comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5%. 

Para identificar a relação entre as características químicas dos resíduos e 

perdas de biomassa, dos nutrientes, lignina e celulose, foi realizada a análise de 

variância multivariada (MANOVA). Para identificar quais características químicas do 

resíduo da planta foram mais importantes no controle da decomposição, calculou-se 

os valores de lambda de Wilks, o qual permite avaliar diferenças estatísticas de 

médias entre grupos para cada variável. O valor lambda de Wilks varia entre 0 e 1 e 

quanto menor esse valor, maior o poder discriminatório entre grupos de variáveis. As 

variáveis preditoras utilizadas no modelo foram os valores iniciais de Ca, N, P, K, 

Na, S, Mg, C, lignina e celulose, e as razões C:N, celulose:Ca, celulose:N, 

celulose:P, celulose:K, celulose:Na, celulose:S, celulose:Mg, lignina:Ca, lignina:N, 

lignina:P, lignina:K, lignina:Na, e lignina:Mg. As variáveis respostas foram os 

percentuais de perdas de massa de Ca, Mg, Na, N, P, K, S, C, celulose, lignina, 

biomassa em resíduos orgânicos, observados ao final do período de incubação (69 

dias). Para a análise estatística utilizou-se software R (R Core Team, 2013). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Composição química dos resíduos vegetais 

Os teores de nutrientes e compostos na biomassa da parte aérea das plantas 

de girassol apresentaram comportamentos distintos quando o solo foi irrigado com 

os diferentes tipos de água. Diferenças significativas (P<0,05) foram constatadas 

nos teores de Na, Mg e lignina, com comportamentos distintos quando utilizou-se 

APF, sendo os maiores teores observados para Na, enquanto Mg e lignina 

apresentaram os menores. S e P foram significativamente menores, enquanto os 

teores de lignina foram maiores, comparativamente a ACA, quando APO foi 

utilizada. Quanto aos demais elementos e compostos (Ca, K, N, C e Celulose) não 

houve influência dos diferentes tipos de água utilizados, não sendo constatadas 

diferenças estatísticas significativas (P<0,05) (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2. Composição química da parte aérea de girassol irrigado com água 
osmose reversa (APO), água filtrada (APF) e água do subsolo do aquífero Açu 
(ACA) 

Resíduos 
Composição química, g kg-1 

Ca Mg Na K S P N C Celulose Lignina 

APO 29,9a 7,0a 1,8b 61,9a 3,6 b 5,2b 10,5a 330a 34,7a 8,0a 

APF 31,2a 5,5b 10,3a 63,3a 3,8ab 5,9ab 13,4a 294a 27,2a 6,8c 

ACA 28,1a 7,5a 2,8b 69,7a 4,7 a 7,7a 13,3a 308a 30,5a 7,4b 

Médias seguidas por letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 

3.2 Decomposição de resíduos da parte aérea de girassol irrigado com diferentes 

tipos de água (APO, APF e ACA) e incubados em solo irrigado com ACA (Ensaio 1) 

As porcentagens de perdas de biomassa dos resíduos de girassol obtidos de 

plantas irrigadas com APO, APF e ACA foram em torno de 73%,  não diferindo 

significativamente (P<0,05) entre si quando irrigados com ACA (Tabela 3.3). Esse 

mesmo comportamento também foi observado com o P, Ca, C, celulose e lignina, 

com médias gerais de 52, 50, 80, 80, e 44%, respectivamente. No entanto, a não 

significância das diferenças não foi observada quando avaliaram-se os demais 

nutrientes, identificando-se menores porcentagens de perdas Mg e N e maiores de 

Na, K e S do que a média da biomassa (a referência primária por ser composta por 

esses nutrientes), destacando-se as diferenças estatísticas significativas das perdas 

de Na, Mg e K. Na e Mg apresentaram diferenças significativas, sendo as perdas 

maiores quando os resíduos são obtidos de plantas irrigadas com APF e APO, 

respectivamente. O K apresentou as maiores perdas, em média 98%, entre todos os 

elementos estudados, sendo as perdas semelhantes quando os resíduos são 

irrigados com APF e ACA e essas maiores que APO. S e N apresentaram perdas 

também significativas, porém na seguinte ordem quanto ao tipo de água utilizado na 

irrigação: ACA>APO=APF e APF>APO=ACA, respectivamente. 
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Tabela 3.3. Perdas de massa e meia-vida de biomassa e de nutrientes de diferentes 
resíduos da parte aérea de girassol irrigado com água tratada por osmose reversa 
(APO), água filtrada (APF) e água do subsolo do aquífero Açu (ACA) após 69 dias de 
incubação em solo irrigado com ACA (Ensaio 1) 

Resíduo 
Constituíntes químicos 

Biomassa Ca Mg Na K S P N C Celulose Lignina 

  Perda de massa, % 

OPW 71,9a 52a 64,8a 66,2b 96,6b 73,8b 58,3a 52,8b 83a 79a 41a 

FPW 74,6a 49a 44,6b 94,0a 98,4a 78,8ab 52,6a 66,7a 79a 82a 44a 

UGW 72,8a 52a 38,9b 77,5b 97,5a 82,2a 45,1a 61,7ab 81a 82a 49a 

 
Meia vida, t-dias 

OPW 35,3a 66a 49,3b 29,7a 14,3a 40,3a 49,0b 44,0a 27a ND ND 

FPW 30,3b 74a 74,7a 12,3b   9,0b 30,3b 48,0b 30,7a 30a ND ND 

UGW   31,0ab 65a 77,3a 23,7a 13,0a 29,7b 69,3a 37,3a 28a ND ND 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. ND = Não determinado. 

 

Observou-se que, de modo geral, as maiores perdas observadas 

correspondem aos menores tempos de meias-vida. Essa constatação pode ser feita 

considerando novamente a biomassa como referência, como feito para as perdas de 

nutrientes. Os elementos com perdas acima da média observada para a biomassa 

apresentaram os menores valores de meias-vida, enquanto aqueles com perdas 

menores apresentaram as maiores meias-vida.  

Diferenças estatísticas entre os valores de meias-vida dos resíduos existem 

quando irrigados com os diferentes tipos de água, destacando quando se faz uso de 

APO, pois foi com esse tipo de água que as meias-vida foram maiores, como são os 

casos de Na, K, S, N e biomassa. Em alguns casos houve igualdade com outros 

tipos de água (ACA e APF), não havendo, porém, tendência geral. No caso do Mg, o 

uso de APF e ACA foi o que proporcionou os maiores valores de meia-vida, 

enquanto a meia-vida de P foi maior em resíduos produzidos com ACA.  

 

3.3 Decomposição de resíduos de girassol irrigado com ACA e incubados em solos 

irrigados com diferentes tipos de água (APO, APF e ACA) (Ensaio 2) 

As perdas de biomassa nesse ensaio (73%) foram semelhantes ao ensaio 

anterior (72%), não havendo também diferenças estatísticas quanto ao tipo de água 

utilizado na irrigação dos resíduos produzidos com ACA (Tabela 3.4). O mesmo 

aconteceu para alguns nutrientes e compostos que fazem parte dessa biomassa 
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como, por exemplo: Mg, S, P, K, C e N, celulose e  lignina. Os nutrientes que 

apresentaram diferenças foram Ca e Na, com menores perdas de Ca em APO e de 

Na em APF.  

 

Tabela 3.4. Perda de massa e meia-vida de biomassa e de nutrientes de resíduos da 
parte aérea de girassol irrigado com ACA, após 69 dias de incubação em solos 
irrigados com água osmose reversa (APO), água residual filtrada (APF) e água do 
subsolo do aquífero Açu (ACA) (Ensaio 2) 

Águas 
Constituintes químicos 

Biomassa Ca Mg Na K S P N C Celulose Lignina 

 
Perda de massa, % 

OPW 72,3a 41,1b 51,1a 85,5a 97a 80,6a 49a 62a 76a 84a 58a 

FPW 74,8a 48,7a 47,8a 43,8b 100a 82,6a 41a 68a 84a 81a 60a 

UGW 72,8a 52,4a 38,9a 77,5a 98a 82,2a 45a 62a 81a 82a 49a 

 
Meia-vida, t-dias 

OPW 28,3a 75,0a 56,5b 20,0b 11,8a 27,5a 71,4a 36,2a 23,2a ND ND 

FPW 26,6b 60,9b 74,0ab 44,2a   9,0a 28,0a 75,1a 29,3a 19,3a ND ND 

UGW 30,8a 46,3b 77,4a 23,7b 13,1a 29,6a 69,0a 37,3a 20,0a ND ND 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. ND = Não determinado. 

 

O tempo de meia-vida foi mais sensível em indicar variações na 

decomposição, pois houve diferenças estatísticas significativas para Ca, Mg, Na e 

biomassa (Tabela 2.4). Houve similaridade estatística dos tempos de meia-vidas de 

Ca e Mg entre APF e ACA, entretanto, APF proporcionou maior  meia-vida de Na e 

menor de biomassa. APO e ACA apresentaram similaridade quanto aos tempos de 

meia-vida de Na e biomassa, mas APO proporcionou menor meia-vida de Mg e 

maior de Ca.  

 

3.4 Influência da composição química dos resíduos sobre a decomposição e perdas 

de biomassa e nutrientes 

As perdas de nutrientes e compostos orgânicos foram influenciadas pelos 

atributos químicos dos resíduos submetidos à decomposição (MANOVA, F = 12,85, 

R2 = 0,85, P <0,001). Considerando o efeito do grupo de variáveis preditoras 

(composição do resíduo) sobre o grupo de variáveis respostas, a razão C:N foi a que 

teve o maior controle na perda de nutrientes e constituintes orgânicos, como 

indicado pelo menor valor de lambda (Tabela 3.5), seguida pela razão celulose:Mg. 
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A razão C:N influenciou as perdas de Mg, Na, N, S, biomassa, lignina, celulose, 

enquanto a razão celulose:Mg afetou as perdas de Mg, Na, biomassa, e celulose. As 

perdas de Na e celulose e as de N e S, também foram influenciadas pelas razões 

celulose:N e celulose:S, respectivamente. 

 

Tabela 3.5. Probabilidade do teste-F e lambda de Wilks para características 
químicas inicial dos resíduos da parte aérea de girassol produzido com água 
residual osmose reversa (APO), água residual filtrada (APF) e com água do subsolo 
do aquífero (ACA) na mineralização, em solos irrigados com ACA, após 69 dias de 
incubação 

Atributos 
químicos 
iniciais

*
 

Nutrientes/constituíntes orgânicos perdidos 
Lambda 
de Wilks Lignina Mg Na N K S Biomassa Celulose C 

  Probabilidade Teste-F Valor P 

C:N <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 0,15 <0,001 <0,001 <0,01 <0,10 0,014 <0,01 

Ca   0,16   0,16   0,15   0,25 0,88 <0,10   0,24 <0,05 <0,10 0,10   0,11 

Cellulose   0,81   0,19   0,46   0,32 0,55   0,15 <0,10   0,62   0,67 0,13   0,16 

Cellulose:Ca   0,87   0,69   0,41   0,31 0,62   0,42   0,27 <0,10   0,35 0,27   0,47 

Cellulose:Mg   0,55 <0,05 <0,05   0,36 0,64   0,97 <0,10 <0,05   0,74 0,05 <0,05 

Cellulose:N   0,16   0,84 <0,05   0,24 0,34   0,17   0,44 <0,05   0,87 0,07 <0,10 

Cellulose:K   0,21   0,50   0,88   0,70 0,79 <0,10   0,42 <0,05   0,32 0,16   0,21 

Cellulose:S   0,22   0,86   0,99 <0,01 0,77 <0,05   0,64   0,27   0,35 0,10 <0,10 

C <0,05   0,53   0,82   0,26 0,41   0,15   0,18 <0,10   0,99 0,23   0,37 
*
Os constituíntes remanescentes N, P, K, Na, S, Mg, lignina e celulose, e as relações celulose:P, 
celulose:Na, lignina:Ca, lignina:N, lignina:P, lignina:K, lignina:Na e lignina:Mg, não afetaram a 
mineralização, de acordo com teste da MANOVA. 
 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 A composição química das águas utilizadas tratada por filtragem e osmose 

reversa pode ser associada às variações dos teores dos mesmos elementos quando 

avaliados também no solo, ou seja, a redução ou aumento dos teores desses 

elementos na água correspondem ao mesmo comportamento no solo (Tabela 3.1). 

As alterações nas propriedades do solo (por exemplo, salinidade) podem estar 

associadas aos elementos alterados observados nos tecidos. Apesar das variações 

no solo serem relativamente amplas quanto ao tipo de água/tratamento, somente os 

teores de Na, Mg e lignina foram significativamente alterados nos tecidos. A variação 

dos teores de Na nos diferentes tipos de água utilizados na irrigação pode ser 

associada aos diferentes teores de Na (Shahbaz et al., 2011), Mg (Liu; Guo; Shi, 

2010) e de lignina (Wang; Showalter; Ungar, 1997) encontrados nos tecidos do 
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girassol. Essas observações ressaltam também a eficiência dos tratamentos 

adotados quanto à presença de elementos e repercussões no solo e planta, com 

clara vantagem para a osmose reversa em que se constata a redução de teores na 

composição dessas. Resultados semelhantes quanto à influência do tipo de água no 

solo e a eficiência de tratamentos de águas residuais foram constatados por 

Morugán-Coronado et al. (2011). 

Contudo, as taxas de perdas de massa e meias-vida de resíduos, quando 

comparados pela média geral da biomassa nos dois ensaios estudados, foram muito 

semelhantes, o que ressalta que, se avaliado somente por essa variável, deve-se 

atribuir ao meio e suas condições (umidade, ventos, luz solar, atividade microbiana, 

etc) o comando da decomposição dos resíduos. Essa associação deve ser real, mas 

também é preciso considerar as variações na composição dos tecidos vegetais e no 

tipo de água com que esses resíduos foram produzidos, pois houve influência sobre 

as perdas (%) e meia-vida (t) dos nutrientes e as diferenças de perdas de biomassa 

total dos resíduos em decomposição nas duas condições estudadas (ensaios 1 e 2). 

Esses resultados são coerentes com os obtidos em estudos desenvolvidos por 

Lemma et al. (2007), Amougou et al. (2011) e Uselman; Qualls; Lilienfein (2012), nos 

quais esses autores observaram que a composição química de resíduos 

proporcionou variações na mineralização dos resíduos.  

Considerando as condições de referência (ACA), as mudanças em resíduos 

produzidos por APF foram suficientes para elevar as perdas de Na e K, enquanto 

aquelas ocorridas em resíduos obtidos de parcelas irrigadas com APO foram 

suficientes para elevar a perda de Mg e P e reduzir a perda de S. Comparativamente 

aos resíduos produzidos com APO, as perdas de Na, K, S, N, e biomassa foram 

maiores em resíduos obtidos com APF. Assim pode se estabelecer que a irrigação 

com água residual altera a composição química do girassol e, subsequentemente, 

influencia a mineralização dos resíduos de plantas. 

Estudos anteriores demonstraram os efeitos isolados da composição química 

inicial dos resíduos vegetais sobre a decomposição de componentes de resíduos 

orgânicos tais como N e lignina (Amougou et al., 2011; Talbot; Treseder, 2012), Mg, 

P, e Na (Goebel et al., 2011; Ranjbar; Jalali, 2012), ou das razões C:N, lignina:N e 

lignina:P (Silver; Miya, 2001; Osono; Takeda, 2004). No presente estudo, as perdas 

de biomassa total, Na, Mg, S, N, C, celulose e lignina, foram influenciadas, 

principalmente, pela razão C:N. Entretanto, as razões celulose:Mg, celulose:N, e 
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celulose:S, também influenciaram a decomposição dos resíduos de girassol (Tabela 

3.5), possivelmente porque os organismos decompositores do solo usaram a 

celulose como fonte de C (Castro; Fortunel; Freitas, 2010). Para decomposição de 

componentes estruturais, como a celulose, é necessária uma maior quantidade de 

nutrientes (Talbot; Treseder, 2012), o que pode explicar os resultados observados 

neste estudo, pois as razões que relacionam celulose e nutrientes influenciaram a 

taxa de decomposição, o que não aconteceu quando a celulose foi considerada 

isoladamente. 

A relação celulose:Mg foi mais importante no controle da taxa de 

decomposição dos resíduos de girassol, como demostrado pela análise de 

MANOVA, do que as razões celulose:S e celulose:N, pois apresentou o menor valor 

de lambda (λ = 0,053, P <0,05; Tabela 3.5). É possível que a fertilização química do 

solo durante o preparo da área tenha atendido às necessidades dos micro-

organismos do solo por N, P, e K e, desta forma, não dependeram dos conteúdos 

destes nutrientes no resíduo, durante a decomposição da matéria orgânica. No 

entanto, essa relação ainda não está clara; assim, novos estudos poderiam 

considerar resíduos com diferentes relações de celulose:nutrientes para a avaliação 

da taxa de decomposição. 

Contrariamente aos resultados obtidos em estudos anteriores (Amougou et 

al., 2011; Treseder; Talbot, 2012) não se observou efeito dos teores de lignina nas 

perdas de nutrientes, C, celulose ou biomassa total. É possível que o período de 

tempo de incubação dos resíduos (69 dias) não tenha sido suficiente para que a 

lignina afetasse a decomposição, ou então, deve-se considerar que a interferência 

da lignina na taxa de decomposição só ocorre após esgotamento de frações mais 

lábeis dos resíduos orgânicos, como sugerido por Silver; Miya (2001). 

Houve similaridade da variação de perdas de alguns componentes dos 

resíduos em solos irrigados com ACA e com água residual (APO e APF). Entretanto, 

em solos irrigados com APO e com APF, houve favorecimento das perdas de Ca e 

de Mg, respectivamente. Por conter maiores teores de Na+, Cl-, HCO3
- e CE (Tabela 

3.1) esperava-se que a APF afetasse negativamente a decomposição dos resíduos 

de girassol, mas somente da perda de Na foi reduzida. Segundo Yan; Marschner 

(2013) e Bowles et al. (2014) os micro-organismos são capazes de responder 

rapidamente às alterações da salinidade do solo, o que pode ser atribuído à sua 

adaptação as novas condições. Deve-se considerar também as mudanças conjuntas 



 
 

67 
 

na estrutura microbiana do solo devido a salinidade e a alcalinidade, como 

observaram Yuan et al. (2007) em solos de clima árido, resultando na seleção de 

espécies mais eficientes que promoveram a decomposição dos resíduos. Para 

esclarecer essa questão, são necessários outros estudos com comunidades 

microbianas envolvidas na decomposição dos resíduos em solos irrigados com APF. 

 

5. CONCLUSÕES 

A irrigação com água residual altera as características químicas do solo e a 

composição das plantas cultivadas a um nível suficiente para influenciar a taxa de 

decomposição de resíduos orgânicos, sendo essas repercussões variáveis com o 

tratamento da água. A água residual tratada por filtração favorece a maior 

decomposição dos resíduos de girassol do que tratada por osmose reversa. As 

razões de C:N e celulose:nutrientes são adequados para avaliar a taxa de 

decomposição dos resíduos culturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reutilização de água da extração de petróleo na irrigação de culturas não 

comestíveis pode ser uma possibilidade, mas é dependente das técnicas de 

tratamento da água residual. Mesmo reduzindo a decomposição, a água residual 

tratada por osmose reversa, mostrou-se a mais adequada para irrigação de culturas, 

por apresentar menor impacto negativo na qualidade do solo e na produção de 

biomassa e de aquênios do girassol. 

Todavia, vale acrescentar que houve indicativo de elevação da salinidade e 

alcalinidade do solo, após períodos sucessivos de cultivos. Diante disso, embora 

exista a possibilidade de utilização da água residual tratada por osmose reversa na 

irrigação de culturas, são necessários mais estudos para avaliar os seus efeitos na 

comunidade microbiana do solo, bem como na composição química do solo quando 

aplicada repetidamente ao longo de períodos sucessivos de cultivos.  

Por outro lado, embora não tenha ocorrido efeito negativo da água residual 

tratada por filtragem na decomposição dos resíduos culturais, a sua reutilização não 

é recomendada, por elevar a salinidade e o pH do solo, que refletem no aspecto 

nutricional e desenvolvimento da planta.   
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os estudos com água residual oriunda da extração de petróleo ainda não são 

suficientes para recomendar a reutilização imediata desse recurso hídrico. 

Entretanto, os resultados obtidos neste estudo e apresentados nos três capítulos 

desta tese, servirão como referência para estudos posteriores. Algumas 

recomendações foram feitas ao longo dos capítulos que devem ser consideradas em 

pesquisas futuras, visando acumular informações para o adequado manejo desse 

recurso hídrico. 

O principal problema associado ao uso de água residual na irrigaçao de 

girassol foi o aumento da salinidade e da alcalinidade do solo. A lixiviação dos sais 

pela água das chuvas ao longo do perfil do solo, principalmente em solos com boa 

drenagem, pode ser suficiente para diminuir a salinidade e alcalinidade do solo 

proporcionadas pela irrigação com água residual. O período de estudo que abrangeu 

somente um período de chuvas não foi suficiente para avaliar o efeito cumulativo da 

irrigação com água residual, principalmente porque a preciptação foi abaixo da 

média anual da região. Desta forma, recomenda-se avaliar os efeitos da irrigação 

com água residual nos atributos químicos do solo ao longo de várias estações de 

chuvas. É importante considerar classes de solos com diferentes textura e 

capacidade de drenagem, uma vez que a lixiviação de sais é influenciada por esses 

fatores, bem como a possibilidade de contaminação do lençol freático. 

Neste estudo, não foi esclarecido o efeito da água residual na comunidade 

microbiana do solo. Portanto, em novos estudos, recomenda-se avaliar as 

mudanças na estrutura microbiana do solo, conjuntamente com as alterações da 

decomposição da matéria orgânica, principalmente devido à salinidade e a 

alcalinidade do solo. 

Por fim, a água residual utilizada neste estudo foi tratada por meio dos 

procedimentos (Filtragem e osmose reversa) estabelecidos pela empresa petrolífera, 

com fins específicos de adequar às normas e condições técnicas de extração de 

petróleo. Desse modo, recomenda-se o aprimoramento dos processos de tratamento 

da água residual com fins de produção agrícola, sobretudo para reduzir os teores de 

sais e o pH da água. 

 

 


