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RESUMO 

 

A irrigação com água produzida, obtida no processo de extração do petróleo, pode tornar-se 

uma alternativa para a agricultura irrigada em regiões semi-áridas. Entretanto, deve-se levar 

em consideração a presença de sais, metais pesados e substâncias tóxicas na sua composição, 

o que pode impactar negativamente o solo. O presente trabalho objetivou estudar os efeitos 

da água produzida tratada em água de poço nos atributos químicos de um Argissolo Vermelho 

Distrófico Típico cultivado com girassol. Os tratamentos foram baseados na diluição da água 

produzida tratada (AT) em água de poço (AP), sendo: 100AP0AT - 100% de AP e 0% de AT; 

75AP25AT - 75% de AP e 25% de AP; 50AP50AT - 50% de AP e 50% de AT; 25AP75AT - 

25% de AP e 75% AT; e 0AP100AT - 0% de AP e 100% de AT. O experimento foi realizado 

em casa de vegetação, onde foram instalados 25 vasos de 32L preenchidos com Argissolo e 

cultivados com o girassol (Heliantus annus). Ao longo do período experimental foram 

realizadas coletas da água para realizar a caracterização dos atributos químicos. Após 90 dias 

de aplicação das diluições de AT em AP realizou-se a coleta de amostras compostas de solo 

nas camadas de 0 a 0,10 m e de 0,10 a 0,20 m dos vasos, para determinação de pH, Na+, Ca+2, 

Mg+2 e condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (CEes). Os dados foram 

submetidos a análise de variância, teste de médias e contrastes ortogonais, utilizando-se o 

programa computacional estatístico SISVAR 5.6. Os resultados indicaram que os atributos 

pH, K+, e CO3
2- apresentaram valores superiores aos usados para fins de irrigação, além disso 

as diluições também representam risco moderado quanto ao sódio. As diluições não alteraram 

significativamente os valores de pH, CEes, Na+ e Ca2+ do solo, enquanto 100AP0AT diferiu 

estatisticamente de 0AP100AT apenas para o Mg2+. A diluição 75AP25AT é a mais 

recomendada para fins de irrigação, pois minimizou as alterações químicas no Argissolo 

estudado.  

 

Palavras-chave: Reúso. Água residuária. Petróleo  

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Irrigation with produced water obtained from the oil extraction process can become an 

alternative to irrigated agriculture in semi-arid regions. However, the presence of salts, heavy 

metals and toxic substances in their composition must be taken into account, which may 

negatively impact the soil. The present work aimed to study the effects of the application of 

dilutions of wastewater of the treated oil in a Typic Rhodustults cultivated with sunflower. 

The treatments were based on the dilution of the produced water treated (AT) in well water 

(AP), being: 100AP0AT - 100% of AP and 0% of AT; 75AP25AT - 75% AP and 25% AT; 

50AP50AT - 50% AP and 50% AT; 25AP75AT - 25% AP and 75% AT; and 0AP100AT - 

0% AP and 100% AT. For this, 25 pots of 32L filled with Typic Rhodustults and cultivated 

with the sunflower (Heliantus annus) cultivar H-360. To fill the pots was used gravel (n ° 

zero) covering the bottom of the pots and covered by the soil. During the experimental period, 

water was collected to perform the characterization of the chemical attributes. After 90 days 

of application of the dilutions of AT in AP, soil samples were collected from 0 to 0.10 m and 

from 0.20 to 0.30 m from the pots to determine the following chemical attributes: pH, Na+, 

Ca+2, Mg+ 2 and electrical conductivity of the soil saturation extract (CEes). The data were 

submitted to analysis of variance, test of averages and orthogonal contrasts, using the 

statistical computer program SISVAR 5.6. The values pH, K+, and CO3
2 - presented higher 

values than those used for irrigation purposes, in addition, the dilutions also represent a 

moderate risk as regards the dispersion of the clays. Dilutions did not significantly alter the 

pH, CE Na+ and Ca2+ values of the soil, whereas 100AP0AT differed statistically from 

0AP100AT only for Mg2+. The 75AP25AT dilution is the most recommended for irrigation 

purposes, since it minimized the chemical changes in the studied Typic Rhodustults. 

 

Keywords: Irrigation. Wastewater. Oíl 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da água é determinante para a biodiversidade no planeta, tem a função da 

conservação e do equilíbrio da vida das mais diversas espécies. No contexto histórico, foi à busca 

pela água que fez com que o homem ocupasse territórios, desenvolvesse a agricultura e melhorasse 

sua qualidade de vida. Contudo, as modificações no estilo de vida do homem e a sua relação com a 

natureza fez com que ao longo dos anos, a água fosse sendo vista como um recurso hídrico e não 

mais como uma fonte de vida.  

O aumento populacional, juntamente com o avanço das práticas industriais causaram 

aumento da escassez hídrica em regiões que não apresentavam essa problemática. Aliado a isso, 

fatores antrópicos provocaram ao longo dos anos uma série de impactos ambientais ligados à 

contaminação da água e do solo. Sendo assim, diversas pesquisas estão sendo elaboradas com intuito 

de mitigar estes impactos ambientais. 

De acordo com Silva (2013), no modelo de produção industrial atual, o petróleo é uma fonte 

de energia que influencia o dinamismo da sociedade. Porém, tratando-se do contexto ambiental, sua 

exploração é uma das principais causadoras das contaminações de corpos hídricos e do solo, pois 

nas etapas de extração, transporte, refino e consumo dos derivados geram-se quantidades 

consideráveis de poluentes lançados no ambiente.  

O elevado volume de água residuária gerada na extração do petróleo em solo (onshore) tem 

sua destinação final limitada, devido aos impactos ambientais que afetam características físicas, 

químicas e biológicas do local onde a água residuária do petróleo tratada é lançada.  

A quantidade e qualidade de água residuária do petróleo tratada de acordo com a legislação 

ambiental vigente, aliada a escassez hídrica enfrentada pelo semiárido nordestino se apresenta como 

uma alternativa para a irrigação nos cultivos agrícolas com finalidade energética e ornamental na 

região. Trabalhos relacionados à utilização de água produzida do petróleo para irrigação mostram 

que essa pode ser uma alternativa viável para a destinação dessa água residuária após seu devido 

tratamento (MIRANDA et al., 2016; CRISÓSTOMO et al., 2018).  

Miranda et al. (2016) verificaram que a mamona irrigada com água produzida tratada com 

osmose reversa não afetou a salinidade nem a sodicidade do solo, já a água tratada por filtração 

apresentou resultado negativos em relação a produtividade da cultura e o incremento na salinidade 

e sodicidade do solo. Crisóstomo et al. (2018) irrigaram abacaxizeiro ornamental com água 

produzida filtrada e constataram que houve um aumento considerável no risco de salinização e 

sodificação do solo. Entretanto, a água tratada com osmose reversa aplicada no solo em um ciclo 

curto não afetou as caraterísticas físico-químicas do solo.  



13 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da água produzida tratada diluída 

em água de poço, nos atributos químicos de um Argissolo Vermelho Distrófico Típico cultivado 

com girassol.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar o comportamento dos valores de pH, cálcio, magnésio, sódio e 

condutividade elétrica no extrato de saturação do solo irrigado com diluições de 

água produzida do petróleo em água de poço. 

 

b) Caracterizar as diluições de água produzida tratada utilizada no experimento. 

 

c) Avaliar, a partir das análises realizadas, qual será a diluição mais adequada para o 

Argissolo Vermelho Distrófico Típico, em relação as alterações de seus atributos 

químicos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O petróleo e seus impactos ambientais 

 

O petróleo se origina da decomposição de animais e vegetais, tendo sua origem orgânica, 

com o passar do tempo esse material vai sendo sobreposto por camadas de solo e com o auxílio de 

bactérias, alta pressão e temperatura origina-se o óleo. A palavra vem do latim e significa petra 

(pedra) e oleum (óleo). É formado por misturas de hidrocarbonetos e impurezas, onde cada jazida 

possui suas próprias características de formação, por isso ocorre variação na sua composição e 

propriedades como viscosidade, cor, teor de enxofre e acidez (SZKLO, 2005). 

A matéria orgânica decomposta é transformada em hidrocarbonetos, ao longo dos anos. O 

confinamento do petróleo em formações geológicas ocorre devido à migração do óleo para as 

formações chamadas de armadilhas geológicas, que impedem a movimentação para outras áreas. As 

principais bacias que armazenam o óleo são as sedimentares, formadas por arenitos e rochas 

carbonáticas. Entretanto, também pode ocorrer esse acúmulo em folhelhos, conglomerados, rochas 

ígneas e metamórficas (ALBERTO WISNIEWSKI, 2010). 

Segundo Curbelo (2002), o petróleo é encontrado no subsolo e no fundo dos mares, em 

grandes profundidades, sua formação é resultado de atividades naturais que transforma os resíduos 

animais e vegetais em óleos e gás devido as ações causadas pelo tempo de sedimentação, fortes 

temperaturas e elevadas pressões. Por isso, não se encontra o petróleo em qualquer lugar, é preciso 

uma série de fatores que favoreça sua produção. 

O petróleo serve de fonte energética e insumo para uma série de setores industriais 

(automobilístico, têxtil, agrícola, químico, dentre outros). Devido aos seus diversos derivados, como 

o gás liquefeito (GLP), gasolina, óleo diesel, querosene, nafta, óleos combustível e lubrificante, 

combustível marinho, coque de petróleo, dentre outros. É um material que possui vasta 

aplicabilidade, o que o torna uma matéria prima de difícil substituição para a produção industrial e 

matriz energética no mundo. (GOMES, 2014). 

Os Estados Unidos se destacam no cenário mundial como o maior produtor de petróleo com 

11,6 milhões de barris/dia, a Arábia Saudita se encontra na segunda posição com produção média 

de 11,5 milhões de barris/dia, na sequencia Rússia, Canadá e China. O Brasil ocupava a décima 

posição no ano de 2016, valor equivalente a 2,60 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 

3,1% da produção mundial (BP, 2017). 

Algumas operações durante as fases de exploração produção do petróleo apresentam um 

grande potencial poluidor, sendo classificados, como positivos ou negativos, diretos ou indiretos, 
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locais ou regionais, temporários ou permanentes e reversíveis ou irreversíveis. Schaffel (2002) 

define a relevância do impacto como baixa, media ou forte. 

Nas atividades onshore (exploração de petróleo em terra firme), os impactos ocorrem devido 

ao processo de destruição dos ecossistemas, desmatamento e contaminação do solo (MAGRINI; 

BOTELHO, 2011). Já nas atividades offshore (exploração de petróleo em alto mar), existe uma 

interação entre o ambiente e a operação de retirada do petróleo. Ao se descartar material em alto 

mar pode afetar a qualidade da água, aumentar a concentração de poluentes e contaminantes no 

ambiente (OGP, 2012). 

Segundo Schaffel (2002), a atividade petrolífera gera em toda sua cadeia uma série de 

efluentes que são descartados no meio ambiente, dentre eles pode-se citar: esgoto sanitário, água 

produzida, água de testes hidrostáticos e água de resfriamento de motores e turbinas, sendo que o 

efluente com maior volume gerado é a água produzida. 

 

3.2 Caracterização da água produzida do petróleo 

 

Água residuária do petróleo é definida como o efluente gerado a partir de processos 

produtivos de petróleo e gás natural, recebe essa denominação quando é encontrada na superfície 

do solo juntamente com o material que foi extraído do reservatório e consiste na mistura da água de 

formação do poço produtor de petróleo, água de condensação e de injeção dos processos de 

recuperação secundária e água utilizada para dessalinização do petróleo produzido (FAKHRU’L-

RAZIA et al., 2009). 

Amini et al. (2012) citam que a água produzida é a água aprisionada em formações 

subterrâneas que é trazida à superfície juntamente com o material extraído do reservatório durante 

as atividades de produção desses fluidos. Também chamada de água conata ou água de formação é 

o efluente líquido com maior volume na produção do petróleo. Na Figura 1 está apresentada uma 

falha geológica contendo petróleo, gás e água que ao passar por processos de perfuração e alteração 

na pressão passa a gerar um efluente potencialmente poluidor. 
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Figura 1 – Petróleo aprisionado em uma estrutura geológica antes do processo de perfuração  

 

Fonte: Vieira (2016). 

 

O tempo de exploração em poços de petróleo influencia diretamente na quantidade de água 

produzida (AP). Os poços vão envelhecendo e passam a produzir quantidades cada vez maiores de 

AP cujo gerenciamento se torna um assunto de importância capital (CAVACO; BARROS, 2005). 

Em 2013 foi registrado no Brasil em operações de extração de petróleo a geração de cerca de 95 

milhões de m3 de água residuária do petróleo, para uma produção de 107 milhões de m3 de petróleo, 

resultando em uma razão água: óleo de 0,89:1 (GOMES, 2014). 

Para a exploração offshore, a água residuária é tratada e descartada no mar. Já na produção 

onshore a água residuária pode ser reinjetada nos poços, o que pode acarretar em diminuição na sua 

produtividade (MOTTA et al., 2013). Esta prática pode não ser economicamente viável, tendo em 

vista seu alto custo e por se tratar de uma prática que deve ser realizada apenas quando a estrutura 

subterrânea é capaz de acomodar a água injetada. Outra finalidade para a água residuária seria o 

descarte no ambiente, o que pode acarretar contaminações de fontes hídricas e do solo. Na Tabela 1 

está apresentada a quantidade de volume gerado na produção de petróleo offshore no Brasil.  
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Tabela 1 – Histórico brasileiro da produção de petróleo e água produzida nas atividades 

offshore. 

Anos Produção de petróleo (m³) Produção de água (m³) Razão água: óleo 

2007 90.325.811,72 55.616.116,24 0,62 

2008 94.966.052,11 64.840.609,47 0,68 

2009 102.772.105,57 72.669.932,07 0,71 

2010 108.744.098,48 79.797.357,58 0,73 

2011 111.613.537,58 78.894.132,56 0,71 

2012 109.440.699,13 85.882.879,79 0,78 

2013 107.287.864,31 94.938.580,79 0,88 

2014 121.045.140,18 109.392.009,95 0,90 

2015 132.165.830,16 113.129.055,82 0,86 

2016 137.371.941,66 110.115.506,00 0,80 

Fonte: Costa (2017b). 

Observa-se que ao passar dos anos a razão água: óleo aumenta consideravelmente, isso se 

deve, dentre outros fatores ao envelhecimento dos poços, que quanto mais explorados, mais geram 

água produzida. 

De acordo com Curbelo (2002), uma grande quantidade de água produzida não consegue ser 

reutilizada em outros processos produtivos, então, aquela água que não foi reutilizada passa a ser 

destinada para tratamento com a finalidade de adequá-las seguindo normatizações ambientais para 

realizar o descarte em rios ou no oceano. Uma parte da água consegue ser reaproveitada dentro dos 

campos de produção, servindo para reinjeção nos reservatórios para manter a pressão do local 

elevada para que consiga produzir mais óleo (BADER, 2007).  

 

3.2.1 Composição da água produzida 

 

A constituição da água trata-se de uma mistura complexa de compostos químicos orgânicos 

e inorgânicos, naturalmente ocorrentes, que foram dissolvidos ou dispersados na forma de 

particulados das formações geológicas e rotas de migração onde esse efluente esteve represado por 

milhares de anos (NEFF et al., 2011).  

A água produzida se comparada com a água do mar apresenta os mesmos sais e metais 

pesados, entretanto, em concentrações bem mais elevadas. Esse fato pode ser explicado devido ao 

tempo de formação da estrutura geológica que está inserido o material (GABARDO, 2007). Os 

metais mais frequentes encontrados são o bário (Ba) e o ferro (Fe), íons de cloreto (Cl-), sódio (Na+), 

cálcio (Ca+), magnésio (Mg2+), amônia e sulfeto se apresentam como os compostos inorgânicos 

mais abundantes na água produzida (OGP, 2005). A Tabela 2 mostra uma comparação das 

concentrações de elementos na água produzida e na água do mar. 
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Tabela 2 – Concentração média de ânions em água produzida e água do mar 
Íon (Concentração) Água Produzida Água do mar 

Bicarbonato (mg L-1) 771 28 

19 

900 

- 

0,67 

0,09 

Cloreto (g L-1) 60,9 

Sulfeto (mg L-1) 325 

Sulfato (mg L-1) 140 

Nitrato (mg L-1) 

Fosfato (mg L-1) 

1 

0 Fonte: Gabardo, 2007 

 

Webb e Kuhn (2004) citam ainda outros elementos encontrados na água produzida, tais 

como gases dissolvidos: CO2, H2S, CH4, C2H6, compostos orgânicos como ácidos graxos, 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, benzeno, tolueno, naftalenos, entre outros. Apresenta ainda 

valores alterados em suas propriedades físicas, como resistividade, sólidos totais dissolvidos, 

densidade e viscosidade. 

Segundo Fernandes Júnior (2006), a água produzida pode estar presente nas formas livre e 

emulsionada. A primeira forma apresenta uma heterogeneidade entre as fases água e óleo, não 

havendo associação entre eles e ocorre quando o diâmetro da gota favorece a coalescência. Por 

apresentar uma separação aparente, o tratamento é mais simples, podendo tratada pelo sistema de 

decantação. Outra forma de encontrar a água produzida é emulsionada, onde ocorre uma mistura 

instável entre água e óleo, sendo provocada pelo cisalhamento do óleo em bombas, válvulas e 

equipamentos, gerando gotículas de pequena dimensão. 

Geralmente a água produzida apresenta alta toxicidade devido a sua elevada salinidade, 

podendo chegar a valores superiores a 300 mg L-1, sendo superior a salinidade da água do mar, que 

varia de 32 a 36 ppm. Os altos teores de salinidade encontrado nas águas produzidas ocorrem devido 

a dissolução do sal decorrente das formações rochosas durante o tempo que a água fica represada 

na estrutura geológica. Por isso, o efluente se torna mais denso que a água do mar (FARAG; 

HARPER, 2014). 

A água produzida apresenta ainda uma grande variedade de metais pesados, alguns em 

concentração elevada e alguns elementos em suspensão, como areia, lodo, silicatos, argilas e traços 

de radionuclídeos (WANG et al., 2012). Em seu estudo, Hansen e Davies (1994) apresentaram 

concentrações típicas de uma variedade de metais pesados que foram dissolvidos nas águas 

produzidas dos campos petrolíferos tomando como comparação a água marinha, apresentados na 

Tabela 3. 

 

 



19 

Tabela 3 – Concentração de metais pesados na água produzida em plataformas de produção de 

óleo e gás, bem como a concentração de metais pesados na água do mar. 
 Fe Hg(µgL-1) Cd Pb Zn Cu Cr Ni As 

Plataformas de produção de óleo (mg L-1) 

Faixa - 0,04-0,13 0,03-25 0,15-2,1 0,07-26,4 0,25-9,5 0,18-5,3 0,5-3,1 0,25-34,2 

Média - 0,3 0,6 0,4 5,8 2 2,2 1,4 7,6 

N° de 

dados 

- 0,8 8 8 19 8 9 3 9 

Plataforma de produção de gás (mg L-1) 

Faixa - 1-89 0,07-50 0,19-9 0,37-145 0,14-0,6 0,07-1600 - - 

Média - 23 1,3 4,1 25,9 0,4 419,4 - 60 

N° de 

dados 

- 12 4 6 16 3 4 0 1 

Concentração da água do mar (µ L-1) 

Faixa 0,008–2,0 0,00007 – 0,006 0,001-0,1 0,001 – 0,1 0,006-0,12 0,03-0,35 0,1-0,55 0,1-1 1-3 

Fonte: Adaptado de Hansen e Davies (1994). 

 

Em geral a água produzida apresenta concentrações maiores de sais que a água do mar, 

porém, em território terrestre são pobres em bicarbonato e sulfato. As características físico-químicas 

da água produzida dependem de uma série de fatores, entre eles pode-se citar a profundidade que 

ela foi coletada e o tempo de formação daquela estrutura onde ela se encontra aprisionada.  A pressão 

do reservatório vai caindo ao longo da exploração, provocando mudanças no arranjo dos fluidos, 

fazendo com que a interface água: óleo aconteça com mais facilidade, onde o volume de água 

produzida cresça enquanto o de óleo diminua (VIEIRA, 2011). 

Dejoia (2002) cita que a um dos fatores limitantes para o uso da água produzida na irrigação 

é devido a seus elevados teores de sódio e bicarbonato, além de concentrações baixas de metais 

alcalinos terrosos. O reuso de água para irrigação necessita inicialmente de um tratamento para 

diminuir a concentração de alguns compostos orgânicos tóxicos e sais solúveis até que se enquadrem 

nas recomendações da água para irrigação. 

Thomas (2001) cita que a composição da água produzida pode variar em função da sua 

origem, da qualidade do óleo e do procedimento de extração aplicado, além da temperatura de 10 a 

105º C. Alguns compostos orgânicos tóxicos encontrados na água produzida apresentam riscos ao 

meio ambiente, necessitando um tratamento adequado afim de atender normas ambientais para o 

descarte, esses compostos são: hidrocarbonetos voláteis (BTEX), hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA), fenóis e ácidos carboxílicos (CENPES, 2005). A Tabela 4 apresenta algumas 
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características físico-químicas de uma amostra de água produzida não tratada no município de 

Mossoró – RN. 

 

Tabela 4 – caracterização da água produzida sem tratamento coletada em Mossoró – RN. 
Características 

pH SS SP ST DBO5
20 DQO SD CE K+ Na+ 

  mg L-1 dS m-1 mmolcL-1 

5,6 5120 0 50988 239 1315 45868 84,8 10,89 650,76 

Características 

Ca2+ Mg2+ Cl- Fe Mn Zn Cu Pb Ni Cd 

mmolc L-1 mg L-1 

135 30 755 46,84 3,245 0,169 0 0,27 0,776 0,133 

Nota: pH – Potencial Hidrogeniônico; SS - Sólidos em Suspensão; SP - Sólidos Decantáveis; ST - Sólidos Totais; 

DBO5
20 - Demanda Bioquímica de Oxigênio; DQO – Demanda Química de Oxigênio; SD - Sólidos dissolvidos; CE - 

Condutividade elétrica; K+ - Potássio; Na+ - Sódio; Ca2+ - Cálcio; Mg2+ - Magnésio; Cl- - Cloreto; Fe – Ferro total; Mn 

– Manganês total; Zn – Zinco; Cu – Cobre; Pb – Chumbo; Ni – Níquel; e Cd - Cádmio. 

Fonte: Batista et al. (2018). 

 

3.3 Técnicas de tratamento  

 

Geralmente quando ocorre a perfuração de um poço de petróleo, são encontrados gás, água 

e óleo. O processo de tratamento visa melhorar a qualidade físico química dessa água para 

prosseguir com sua reinjeção (recuperação secundária de petróleo), irrigação ou descarte no mar. 

Conforme Thomas (2001), a quantidade de água produzida pode variar entre valores na ordem de 

50% a 100% do volume de óleo. 

A destinação final da água produzida vai variar de acordo com a característica das águas 

após o tratamento. Cada destino depende também das leis ambientais e de seu rigor pelo qual é 

permitido qual concentração de contaminantes estará presente na água. 

Em campos petrolíferos onshore, geralmente são utilizadas as seguintes técnicas de 

tratamento: separadores do tipo API, hidrociclones, coalescedores, flotadores naturais e membranas. 

Para a utilização na irrigação, o tratamento é conduzido baseando-se na diminuição nos teores de 

sais na água. Para isso, são utilizados diversos produtos químicos, tais como: coagulantes e 

floculantes, quebradores de emulsões, inibidores de corrosão e biocidas, tem como intuito obter 

valores especificados nas legislações ambientais. Na Figura 2 é mostrado os processos de separação 

de emulsões. Os principais métodos de tratamentos mais utilizados serão abordados a seguir. 
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Figura 2  – Processos de separação de emulsões de petróleo. 

 

Fonte: Eow et al. (2001). 

 

3.3.1 Separadores Gravitacionais 

 

Os separadores gravitacionais são a primeira etapa de separação da água produzida em 

campos offshore (BRITO et al., 2016). Os separadores gravitacionais podem ser de três tipo, os API 

American Petroleum Institute), CPI (Corrugated Plate Interceptor) e PPI (Parallel Plate Interceptor). 

Os do tipo API são usados para separar materiais maiores que 150 m para que ocorra a separação 

do óleo livre. Nesses separadores, o resíduo escoa horizontalmente pelos tanques de decantação, o 

óleo é desprendido e os sólidos decantáveis são retirados da água após serem soltos. as 

gotículas de óleo seguem grandes distâncias para posteriormente serem recolhidas, necessitando 

assim de grandes áreas para sua instalação. 

O método de tratamento dos separadores API é semelhante aos separadores CPI e PPI, sendo 

que os últimos utilizam placas paralelas para auxiliar na coagulação de gotas menores para reduzir 

as dimensões do equipamento. Os separadores CPI e PPI trabalham em paralelo, fazendo com que 

as gotículas unidas se movam para cima e os sólidos sejam deslocados para baixo. Comparando os 

tipos de separadores, o do tipo API mostra uma eficiência menor que os outros dois em relação a 

qualidade da água produzida tratada.  

Nesses equipamentos ocorrem a separação da água no óleo devido a diferença de densidade, 

onde o óleo é menos denso que a água e se concentra na parte superficial do separador, 
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químico
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posteriormente sendo escoado e a água se localiza na parte inferior do separador e escoa para a parte 

de baixo. Os sólidos acumulam-se no fundo do separador (CAPPS et al., 1993). Entretanto, esse 

tipo de separador não consegue separar os fluidos de partículas muito pequenas, óleo emulsionado 

e substâncias solúveis, necessitando assim de outras formas de tratamento. A Figura 3 mostra os 

tipos de separadores gravitacionais. 

 

Figura 3 – Separadores gravitacionais convencional e de placas. 

 

Fonte: Costa (2017a). 

 

3.3.2 Flotação  

 

De acordo com Thomas (2004), o sistema de flotação separa o óleo da água e é um dos mais 

utilizados pela indústria petrolífera. Visa a recuperação do resíduo de óleo pelo processo de 

separação gravitacional, sendo de fácil manutenção e operação. Inicialmente são geradas bolhas 

gasosas dentro do efluente, em seguida acontecem colisões entre as bolhas e o óleo disperso na água, 

ocorrendo uma associação das bolhas nas gotículas de óleo e por fim, na parte superficial do flotador 

há uma ascensão do material formado pelas bolhas e gotículas de óleo, onde acontece a recuperação 

do material mais viscoso. 

Segundo Capps et al (1993), essa forma de tratamento é de simples implementação e a 

concentração de óleos e graxas na água produzida tratada pode alcançar valores em torno de 5 a 50 

mg L-1. Para esse tipo de separação o diâmetro das gotas de óleo emulsificado devem ser menores 

que 50 µm. 
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A eficácia do tratamento vai depender de fatores como a relação ar/impureza e a dimensão 

das bolhas geradas. Quanto maior a quantidade de ar e menor o tamanho das bolhas mais eficaz será 

o tratamento. Pela característica hidrofóbica do óleo e adesão as bolhas de gás é que ocorre a 

condução do material até a superfície do flotador (BENSADOK et al., 2007). Na figura 4 tem-se 

um sistema de separação por flotação. 

 

Figura 4 – Sistema de flotação. 

 

 

Fonte: NaturalTec (2017). 

 

3.3.3 Osmose reversa 

 

Tem como objetivo principal a remoção dos sólidos dissolvidos em meio líquido. Sua 

utilização se torna viável pela eficiência na remoção de sílica e a variação do peso molecular do 

material coloidal garante a eficiência no tratamento em relação a retirada de sais da água 

(NUVOLARI ; COSTA, 2010). 

A membrana semipermeável tem a finalidade de intermediar a movimentação do solvente 

do lado com maior concentração para o menos concentrado, assim como, retém o soluto. A 

transferência de massa é provocada devido a força motriz, causada pela diferença de potencial 

químico entre os lados.  

De acordo com Mustafa (1998), nesse tratamento é aplicada uma pressão de operação maior 

que a osmótica no lado da solução concentrada, acarretando assim em uma alteração no fluxo do 

solvente, seguindo do lado mais concentrado para o menos, onde a membrana atua para que ocorra 

este processo. Segundo o autor, a variação do fluxo faz com que a solução fique mais salina com 

uma concentração mais alta de um dos lados da membrana e uma água com melhor qualidade físico 

química do outro lado. 
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A água produzida deve passar por processos preliminares de tratamento para que não ocorra 

problemas de desgaste e incrustação na membrana, aumentando assim a eficiência do tratamento. 

Devido as elevadas pressões no sistema, é possível eliminar sais dissolvidos, bactérias, pesticidas, 

vírus, dureza, contaminantes orgânicos, sílica, coloides, entre outros elementos potencialmente 

contaminadores. A qualidade do tratamento está diretamente ligada a qualidade da membrana 

empregada (NUVOLARI; COSTA, 2010). A Figura 5 abaixo mostra o processo de tratamento da 

água pela membrana semipermeável.  

 

Figura 5 – Esquema de funcionamento da osmose reversa 

 

 

Fonte: Pentair (2018). 

 

3.3.4 Tratamentos químicos 

 

O campo de tratamento de água produzida utilizando produtos químicos é vasto. Em geral, 

é empregado em conjunto com outros métodos de tratamento. Estes produtos desestabilizam a 

estrutura do óleo que está misturado com a água. Dentre os tratamentos químicos mais utilizados 

pela indústria, é possível citar a precipitação e oxidação química, processos eletroquímicos, 

tratamentos fotocatalíticos, processos envolvendo a reação de fenton ou líquidos iônicos, tratamento 

com ozônio, entre outros (FERREIRA, 2016).  

De acordo com Kokal (2005), os desemulsificantes podem ser empregados para o tratamento 

químico. Funcionam como desestabilizadores de emulsão no sistema óleo/água para favorecer a 

coalescência entre as gotas de água e facilita a separação das fases.   

A coagulação é outro tipo de tratamento químico, nele ocorre a precipitação de compostos 

em solução e a desestabilização de coloides de partículas sólidas, pois essas partículas não 
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conseguem ser removidas com sedimentação, flotação ou filtração. O tratamento por coagulação 

tem fundamental importância nos processos que antecedem a decantação e a flotação (RICHTER, 

2009). 

 

3.4 Legislação aplicada à água produzida do petróleo 

 

A legislação brasileira com o objetivo de estabelecer limites relacionados à qualidade de 

efluentes tratados para o lançamento no ambiente teve um considerável avanço nos últimos anos. 

Essa preocupação em estabelecer limites de qualidade ambiental se deve ao potencial de 

contaminação das águas residuárias descartadas no ambiente, dentre elas a água residuária do 

petróleo.  

Mesmo sendo uma atividade que gera significativos impactos no meio ambiente, ainda não 

existe legislações que tratem do reuso da água produzida para irrigação. Algumas legislações a nível 

federal podem servir como base para a destinação de água produzida no solo ou em corpos hídricos, 

as Resoluções CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), 393/2007 (BRASIL, 2007), 430/2011 

(BRASIL, 2011b), 420/2009 (BRASIL, 2009) e a portaria 422/2011 (BRASIL, 2011a) do 

Ministério do Meio Ambiente (COSTA, 2018) . 

Segundo Arthur et al. (2005), o gerenciamento da água residuária do petróleo é feito pelas 

indústrias de óleo e gás e elas contam com quatro processos de reuso, são eles:  

• A injeção da água residuária do petróleo no interior da formação da qual o petróleo é 

produzido ou remanejada para outra formação;  

• O tratamento da água residuária do petróleo para satisfazer as regulações de descarga e 

então poder descartá-la no ambiente; 

• O tratamento da água residuária do petróleo para satisfazer a qualidade requerida para uso 

nas operações dos campos de gás e óleo;  

• O tratamento da água residuária do petróleo para atender à qualidade requerida para usos 

benéficos, tais como irrigação. 

No artigo 16 da Resolução CONAMA no 430/2011 (BRASIL, 2011b) são estabelecidos os 

níveis aceitáveis para pH (5 a 9), temperatura (< 40oC ), sólidos sedimentáveis (< 1 mL L-1), óleos 

minerais (< 20 mg L-1), bário (< 5,0 mg L-1), benzeno (< 1,2 mg L-1), estilbenzeno (0,84 mg L-1), 

fenóis totais (< 0,5 mg L-1), tolueno (< 1,2 mg L-1) e xileno (< 1,6 mg L-1). Estes limites propostos 

pela resolução podem servir como critério para o lançamento da água residuária do petróleo em 

corpos hídricos.  
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Segundo Veil et al. (2004) o limite de 500 mg L-1 de sólidos dissolvidos e de 0,05 mg L-1 de 

óleos e graxas para o aproveitamento agrícola de água residuária do petróleo deveriam ser os valores 

recomendados. Devido à toxicidade da água produzida, as recomendações dos tipos de cultivos 

agrícolas que possam ser produzidos com essa água, ainda são limitadas. De acordo com Xavier et 

al. (2010), é recomendável que para a utilização da água produzida tratada na irrigação seja em 

cultivos agrícolas não comestíveis como as oleaginosas e plantas ornamentais.  

Para se empregar água residuária do petróleo na irrigação, deve-se atentar para alguns 

parâmetros, tais como: cálcio, magnésio, sódio e cloreto, pois influenciam na salinidade da água, 

podendo alcançar altos níveis de sólidos totais dissolvidos (TDS) que em alta concentração pode ser 

tóxico para plantas e animais.  

Atualmente não existe nenhuma resolução no Brasil que trate especificamente sobre a 

qualidade da água para irrigação. Entretanto, pode-se utilizar a resolução CONAMA nº 357/2005 

que dispõe sobre a classificação dos corpos d'água como embasamento para enquadrar os tipos de 

água que podem ser utilizados na agricultura. A partir do artigo 16 da norma, é possível classificar 

determinadas águas produzidas como classe 3, onde a concentração máxima de cloreto é de 250 

mg/L, podendo ser aplicada em irrigação de culturas arbóreas e forrageiras. Além disso, essa 

resolução dispõe acerca da classificação dos corpos hídricos e apresenta diretrizes ambientais para 

o emprego de água na agricultura. 
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Tabela 5 – Concentrações máximas permitidas pela resolução CONAMA 357/2005 para 

descarte em corpos hídricos. 
Parâmetros inorgânicos Valores máximos (mg L-1) 

Arsênio total  0,50  

Bário total  5,00  

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas 

salinas)  

5,00  

Cádmio total  0,20  

Chumbo total  0,50  

Cianeto total  1,00  

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos)  0,20  

Cobre dissolvido  1,00  

Cromo hexavalente  0,10  

Cromo trivalente  1,00  

Estanho total  4,00  

Ferro dissolvido  15,00  

Fluoreto total  10,00  

Manganês dissolvido  1,00  

Mercúrio total  

Níquel total  

0,01  

2,00 

Nitrogênio amoniacal total  20,00  

Prata total  0,10  

Selênio total  0,30  

Sulfeto  1,00  

Zinco total  5,00  

Parâmetros Orgânicos Valores máximos (mg L-1) 

Benzeno  

Clorofórmio  

1,20  

1,00  

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans)  1,00  

Estireno  0,07  

Etilbenzeno  0,84  

fenóis totais (substâncias que reagem com 4-

aminoantipirina)  

0,50 

Tetracloreto de carbono  1,00 

Tricloroeteno  1,00 

Tolueno  1,20  

Xileno  1,60  

Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005). 

 

A Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009 dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 

para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas (BRASIL, 2009). O objetivo principal dessa norma é o gerenciamento das 

áreas contaminadas através de ações que visem eliminar ou reduzir os riscos ao ambiente e a saúde 

humana. Na Tabela 6 estão apresentados os valores orientados para disposição dos resíduos em 

solos e em águas subterrâneas. 
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Tabela 6. Valores orientados para disposição dos resíduos em solos e em águas subterrâneas 

Substâncias 

Solo (mg kg-1 de peso seco) 
Água Subterrânea 

(µg L-1) 

Prevenção 
Investigação em áreas 

agrícolas 
Investigação 

Inorgânicos 

Alumínio  -  -  3.500 

Antimônio  2  5  5 

Arsênio  15  35  10 

Bário  150  300  700 

Boro  -  -  500 

Cádmio  1,3  3  5 

Chumbo  72  180  10 

Cobalto  25  35  70 

Cobre  60  200  2.000 

Cromo  75  150  50 

Ferro  -  -  2.450 

Manganês  -  -  400 

Mercúrio  0,5  12  1 

Molibdênio  30  50  70 

Níquel  30  70  20 

Nitrato (como N)  -  -  10.000 

Prata  2  25  50 

Selênio  5  -  10 

Vanádio  -  -  - 

Zinco  300  450  1.050 

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 

Benzeno  0,03  0,06  5 

Estireno  0,2  15  20 

Etilbenzeno  6,2  35  300 

Tolueno  0,14  30  700 

Xilenos  0,13  25  500 

Fonte: Resolução CONAMA n° 420/2009 (BRASIL, 2009). 

 

Para suprir alguns contaminantes que a Resolução CONAMA n° 357/2005 não abrangia, foi 

criada a resolução CONAMA n° 393/2007, sendo a única voltada especificamente para a 

regulamentação dos padrões exigidos para descarte de água produzida. Entretanto, esta norma trata 

apenas do descarte de efluentes em plataforma marítimas, não podendo ser aplicada para outras 

formas de disposição. O descarte no oceano deve basear-se no Art. 5º, onde cita que: O descarte 

de água produzida deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleos e 

graxas de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L para o teor de óleos e graxas (TOG).  
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Ainda segundo a norma, em seu Art. 4° a água produzida só poderá ser lançada de forma 

direta ou indireta seguindo exigências propostas na resolução, considerando que não acarrete ao mar 

nem aos pontos de lançamento uma mudança na classe enquadrada. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 foi complementada e alterada no ano de 2011, dando 

origem a uma nova Resolução CONAMA nº 430/2011, onde entre outros aspectos descreve os 

padrões de qualidade que necessitam monitoramento ao se descartar o efluente, assim como, de 

acordo com a norma, cabe aos responsáveis pelo empreendimento monitorarem os efluentes 

descartados (BRASIL, 2011). O Art. 3º da Resolução nº 430/2011 cita que os efluentes de qualquer 

fonte poluidora somente poderão ser lançados, diretamente, nos corpos hídricos receptores com o 

devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta 

Resolução. 

Cabe a Agência Nacional de Petróleo (ANP) promover a regulação e fiscalização de todas 

as atividades que englobam o setor petrolífero, servindo também como agente punitivo na forma de 

sanções administrativas (NASCIMENTO, 2009). 

Segundo Stewart e Arnold (2011), levando em consideração os limites propostos em normas 

internacionais, constata-se que o TOG totais estabelecidos no Brasil se encontra entre os limites 

máximos permitidos ao redor do mundo, como pode ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Limites máximos de teores de óleos e graxas em alguns países. 
Países Padrões estabelecidos (mg L-1) 

Venezuela e Argentina 15 

Estados Unidos 29 

Nigéria, Angola, Camarões e Costa do Marfim 50 

Malásia, países do Oriente Médio, Austrália 30 

Fonte: Stewart e Arnold. (2011). 

 

3.5 Argissolos 

 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013), 

Argissolos são caracterizados como solo constituídos por material mineral, apresentando horizonte 

B textural imediatamente abaixo dos horizontes A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila 

de atividade alta conjugada com saturação por base baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B. Argissolos Vermelhos Distróficos são tipos de solo com argila de alta atividade e 

distróficos (saturação por base < 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. 
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3.6 Alterações na qualidade do solo irrigado com água produzida 

 

A escolha de determinada água para irrigação deve ser feita a partir da avaliação de suas 

qualidades físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros definem qual manejo mais adequado, o 

tipo de cultura e o melhor sistema de irrigação para ser implantado. Segundo EMBRAPA (2011), 

geralmente, são determinados o potencial hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Total 

de Sais Dissolvidos (TSD), sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca++), magnésio (Mg++), cloretos (Cl-

), sulfatos (SO4
2+), carbonatos (CO3-) e bicarbonatos (HCO3

-). É aconselhável analisar o íon Boro 

(B+) devido a sua toxicidade.  

De acordo com Essington (2015), a sodicidade e a salinidade são fatores limitantes para a 

capacidade das plantas em absorver água, podendo causar efeitos fitotóxicos, alterando as 

características química e físicas do solo e reduzindo o rendimento das culturas.  

Alguns trabalhos realizados utilizando água produzida tratada para irrigação do solo 

cultivado com distintas culturas apresentaram resultados satisfatórios quanto a qualidade do solo no 

fim do ciclo. Miranda et al. (2016), irrigou mamona (Ricinus communis) com água produzida e 

concluiu que a água tratada com osmose reversa não tinha efeito sobre a produtividade da cultura a 

mamoneira, não afetava a salinidade e sodicidade do solo e concluíram que a irrigação pode ser 

utilizada sem restrição. Entretanto, a irrigação com água tratada por filtração mostrou resultados 

negativos, diminuindo a produtividade em 30% se comparado com a irrigação por água de poço da 

mamoneira e elevando os níveis de salinidade e sodicidade em um Neossolo Quartzarênico. 

Crisóstomo et al. (2018) realizaram um trabalho na Fazenda Belém, Aracati – CE, 

pertencente a bacia Potiguar. A água produzida foi utilizada para irrigar um solo cultivado com 

abacaxizeiro ornamental (Ananas comosus var. bracteatus) e verificaram que a irrigação com água 

produzida filtrada aumentou consideravelmente o risco de salinização e sodificação do solo. Já o 

solo irrigado com água produzida tratada por osmose reversa, em um ciclo curto, apresentou-se 

como uma alternativa viável para a produção de abacaxizeiro ornamental. 

Pinheiro et al. (2014) em outro trabalho realizado na Fazenda Belém, avaliaram os efeitos 

da água produzida na irrigação do solo cultivado com oleaginosas e flores ornamentais. Como 

resultado, verificaram que a água produzida deveria passar por uma série de tratamentos, como 

filtração e dessalinização para tornar viável seu uso na atividade agrícola. A qualidade da água se 

baseia nos critérios básicos de salinidade, sodicidade e toxicidade. 

 A salinidade avalia o risco de que o uso da água ocasione altas concentrações de sais no 

solo, diminuindo o rendimento da cultura devido ao efeito osmótico. A sodicidade analisa os riscos 

de que se induza uma elevada Percentagem de Sódio Trocável (PST), podendo provocar a 
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degradação da estrutura do solo e provocar a compactação. A toxicidade avalia os problemas que 

determinados íons acumulados podem causar aos tecidos vegetais (ALMEIDA, 2010). A Tabela 8 

mostra o intervalo utilizado usualmente na irrigação para cada característica físico-química. 

 

Tabela 8 – Características avaliadas para água de irrigação.  
Parâmetros Unidade Intervalo usual na água de irrigação 

Salinidade 

Condutividade elétrica (CEai) dS m-1 0 a 3 

Sólidos dissolvidos totais (SDT) mg L-1 0 a 2000 

Cátions e ânions 

Cálcio (Ca2+) 

mmolcL-1 

0 a 20 

Magnésio (Mg2+) 0 a 5 

Sódio (Na+) 0 a 40 

Carbonatos (CO3
2-) 0 a 0,1 

Bicarbonatos (HCO3
-)  0 a 10 

Cloretos (Cl-) 0 a 30 

Sulfatos (SO4
2-) 0 a 20 

Nutrientes 

Nitrato (NO3
-) 

mg L-1 

0 a 10 

Amoníaco (NH4
-) 0 a 5 

Fosfato (PO4
3-) 0 a 2 

Potássio (K+) 0 a 2 

Vários 

Boro (B3+) mg L-1 0 a 2 

Acidez ou alcalinidade (pH)  6 a 8,5 

Razão de adsorção de sódio (RAS) (mmolcL-1)0,5 0 a 15 

Fonte: Adaptado de Ayers e Westcot (1991). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

O trabalho foi realizado em casa de vegetação localizada no Departamento de Ciências 

Agronômicas e Florestais do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido – UFERSA, Mossoró/RN (05 12' 03,9'' LS; -37 19' 37,98'' LO). O local possui cobertura de 

polietileno de baixa densidade, com 0,10 mm de espessura, tratada contra a ação de raios ultravioleta 

e em formato tipo arco, com 7,0 m de largura e 21 m de comprimento. As paredes laterais e frontais 

são confeccionadas com telas antiafídeos e rodapé de 0,30 m em concreto armado. A Figura 6 

apresenta a localização da casa de vegetação onde foi realizado o experimento. 

Segundo Alvares et al. (2013), o clima da região é quente e seco, classificado de acordo com 

Köppen-Geiger como semiárido BSh. Apresenta temperatura média anual superior a 26,5 ºC e 

precipitação média anual de 794 mm dispostos de maneira irregular, concentrada entre três e seis 

meses do ano e umidade relativa de 68,9%. 

 

Figura 6 – Localização da área experimental na UFERSA, campus Mossoró/RN. 

 

Fonte: Google maps (2019). 
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4.2 Coleta da água produzida de petróleo tratada (AT) e água de poço (AP)  

 

A obtenção da água produzida foi realizada através de três coletas em reservatórios com 

capacidade para 1.000 L. Uma empresa localizada na região e que atua na área de produção de 

petróleo forneceu a água para a realização do experimento.  

O tratamento da água produzida coletada foi realizado no local em que foi montado o 

experimento, utilizou-se um polímero orgânico, fortemente catiônico chamado AGEFLOC    DW-

3753. Este atua em solução aquosa e serve para flocular o material suspenso, apresenta um alto 

poder de coagulação e acelera a velocidade de formação de flocos. 

Para tratar a água produzida foram aplicadas 40ml do polímero para cada 1.000L de água 

produzida, em seguida a solução foi misturada no reservatório com o auxílio de um cano de PVC e 

retirado o material que se acumulava na superfície.  

A água de abastecimento foi coletada através de poço tubular utilizando a rede de 

distribuição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN).  

 

4.3 Caracterização do solo utilizado no experimento 

 

O solo utilizado para preencher os vasos foi retirado da Fazenda Experimental Rafael 

Fernandes pertencente à UFERSA e localizada no distrito da Alagoinha, Mossoró, RN. De acordo 

com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2013) o solo coletado para 

realizar o experimento é classificado como Argissolo Vermelho Distrófico Típico, segundo 

classificação de Rêgo et al (2016). Na Tabela 10 apresentam-se os atributos físico-químicos do solo 

antes da aplicação das diluições de água produzida. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Análise de Solo, Água e Planta (LASAP) da UFERSA de acordo com a metodologia proposta por 

Teixeira et al. (2017). 

As coletas das amostras de solo foram efetuadas nas profundidades de 0 a 0,10m e de 0,10 a 

0,20m, onde foram avaliados parâmetros físico-químicos do solo coletado para preenchimento das 

parcelas antes da irrigação com as diluições de água produzida em água de abastecimento. 
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Tabela 10. Características químicas do solo antes da irrigação 

Profundi

dade (m) 
pH 

CEes MO N P K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Fe Mn Zn Cu 

dSm-

1 
g kg-1 g kg-1 .......mg dm-3....... cmolcdm-3 ...........mg dm-³.............. 

0 a 0,10 6,1 0,41 3,31 0,35 1,9 26,9 4,7 1,1 0,7 1,56 0,56 0,2 0,01 

0,10 a 

0,20 
4,8 0,03 2,07 0,21 1,7 26,9 4,7 0,4 1,0 1,95 0,55 0,2 0,02 

Profundi

dade (m) 

Al3+ H+Al SB T CTC V m PST 

..............................cmolc dm-3............................. ....................%.................... 

0,00 a 

0,10 
0,0 1,49 1,89 1,89 3,37 56 0 1,00 

0,10 a 

0,20 
0,15 1,97 1,49 1,64 3,47 43 9 1,00 

Nota: pH – Potencial Hidrogeniônico; CEes – Condutividade elétrica no extrato de saturação; MO - Matéria 

Orgânica; N – Nitrogênio; P – Fósforo; K – Potássio; Na – Sódio; Ca – Cálcio; Mg – Magnésio; Fe – Ferro; Mn – 

Manganês; Zn – Zinco; Cu – Cobre; Al – Alumínio; H+Al – Acidez potencial; SB – Soma de Base; t – Capacidade 

de troca de cátions efetiva; CTC – Capacidade de troca catiônica; V – Saturação por base; m – Saturação por 

alumínio; PST – Porcentagem de sódio trocável. 

Fonte: Acervo do pesquisador (2019). 

 

Tabela 11. Características físicas do solo antes da irrigação 

Profundidade 

(m) 

Densidade do 

solo 

Massa 

Específica 

de 

partículas 

Areia Silte Argila 
Classe 

Textural 

Relação 

Silte/Argila 

g cm-3 g cm-3 .......... kg kg-1 .......... 

0,00 a 0,10 2,78 1,78 0,9 0,03 0,07 Areia 0,44 

0,10 a 0,20 2,70 1,72 0,84 0,03 0,13 
Areia 

Franca 
0,24 

Fonte: Acervo do pesquisador (2019) 

 

4.4 Condução do experimento 

 

O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados contendo vinte e 

cinco parcelas, onde foram feitos cinco tratamento e cinco repetições, como está ilustrado na Figura 

7.  
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Figura 7 – Esquema da área experimental. 

 

Fonte: Acervo do pesquisador (2019). 

 

Os tratamentos foram definidos de acordo com as diferentes diluições de água produzida 

tratada em água de poço. A Tabela 9 apresenta os tratamentos com suas respectivas diluições. 

 

Tabela 9 – Diluições de água produzida tratada em água de poço utilizadas no experimento. 
Diluições Diluições 

100AP0AT 100% de água de poço e 0% de água produzida tratada 

75AP25AT 75% de água de poço e 25% de água produzida tratada 

50AP50AT 50% de água de poço e 50% de água produzida tratada 

25AP75AT 25% de água de poço e 75% água produzida tratada 

0AP100AT 0% de água de poço e 100% de água produzida tratada 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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O sistema de irrigação foi montado para que cada parcela obtivesse sua respectiva diluição 

e tratamento, sendo composto por: cinco reservatórios de PVC (60 L); cinco eletrobombas de 

circulação Metalcorte/Eberle, autoventilada, modelo EBD250076; linhas laterais de 16 mm; e 

emissores do tipo microtubos, com vazão média de 1,5 L h-1. 

As diluições foram realizadas utilizando baldes graduados para a coleta da água produzida 

tratada e da água de poço para que em seguida fosse efetuada a mistura dentro de cada reservatório 

específico. A cultura utilizada no experimento foi o girassol (Heliantus annus), cultivar H-360 da 

Embrapa Semiárido. O espaçamento utilizado no experimento foi de 1,0 m entre fileiras de plantas 

por 0,60 m entre plantas. 

 

4.5 Montagem das parcelas experimentais e transplantio das mudas 

 

A cultura do girassol utilizado no experimento foi a cultivar H-360 (Heliantus annus), da 

Embrapa Semiárido. O transplantio ocorreu com 12 dias após a semeadura, onde as mudas foram 

levadas para o campo depois do semeio em bandejas de polietileno com 200 cédulas preenchidas 

com o substrato Golden Mix feito com fibra de coco. Entretanto, para garantir o sucesso no 

transplantio e sobrevivência das mudas, a irrigação com as diluições de água produzida tratada só 

foram iniciadas 20 dias após o cultivo, anteriormente a irrigação era apenas por água de 

abastecimento. 

Os 25 vasos receberam as mudas no dia 14 de setembro de 2017. Os vasos foram preenchidos 

com brita nº zero e com o Argissolo Vermelho Distrófico Típico peneirado que foi coletado na 

Fazenda Experimental da UFERSA. 

O preenchimento das parcelas foi concluído com a adubação de fundação em todos os vasos 

com uma única aplicação de uréia, MAP, cloreto de potássio e ácido bórico.  

A demanda hídrica do girassol foi determinada a partir de coeficientes de ajustes em função 

da evapotranspiração de referência (ETo). Para a determinação da lâmina bruta foi realizado o 

balanço hídrico, onde a entrada de água se dava pela irrigação e a saída devido a evapotranspiração 

da cultura (ETc). 

Todos os dados meteorológicos necessário para determinar a necessidade de irrigação foram 

coletados a partir de uma estação meteorológica instalada na casa de vegetação onde estava o 

experimento. Os dados necessários para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) 

foram: velocidade do vento, umidade relativa do ar, insolação, radiação solar e temperatura.  
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O ciclo do girassol foi de 90 dias após o transplantio (DAT), ao todo foi aplicada uma lâmina 

bruta de 435,35 mm para cada tratamento, onde a quantidade de água produzida e água de 

abastecimento foi dividida em função da porcentagem referente a cada diluição.  

 

4.6 Variáveis analisadas 

 

4.6.1 Caracterização das diluições de água produzida tratada  

 

A caracterização físico-química dos tratamentos foi realizada a partir de três coletas mensais, 

de setembro a dezembro de 2017. Após a coleta, as amostras foram conservadas a 4 ºC e encaminhas 

ao Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta (LASAP), localizado na UFERSA. 

As análises efetuadas foram baseadas no Manual de Análises Químicas (SILVA, 2009) da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, onde foram avaliados os parâmetros: 

• Potencial hidrogeniônico (pH), medido por pHmetro; 

• Condutividade elétrica, medida por condutivímetro; 

• Concentrações de cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), cloreto (Cl-), carbonato (CO3
-2) e 

bicarbonato (HCO3
-) por método titulométrico; e 

• Concentrações de sódio (Na+) e potássio (K+) por fotômetro de chama. 

A relação de adsorção de sódio (RAS) foi determinada de acordo com Richards (1954), 

utilizando valores de Na+, Ca2+ e Mg2+. Seguindo a Equação 1. 
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Onde: 

RAS - Razão de adsorção de sódio, (mmolc L
-1)0,5; 

Na+ - Concentração de sódio, mmolc L
-1; 

Ca2+ - Concentração de cálcio, mmolc L
-1 e; 

Mg2+ - Concentração de magnésio, mmolc L
-1. 
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4.6.2 Atributos químicos do solo após aplicar as diluições de água produzida tratada 

 

A caracterização do solo após o ciclo do girassol irrigado com as diluições de água produzida 

em água de poço foi realizada a partir da coleta das amostras em cada vaso com um trado do tipo 

holandês nas profundidas de 0 a 0,10m e de 0,10 a 0,20m. 

Os solos coletados foram ensacados e identificados para posteriormente realizar as análises 

no Laboratório de Análises de Água, Solo e Planta (LASAP) da UFERSA. A caracterização química 

do solo foi feita a partir das recomendações propostas por Teixeira et al. (2017), onde foram 

determinadas as seguintes análises: potencial hidrogeniônico (pH) por pHmetro, condutividade 

elétrica do extrato de saturação (CEes) por condutivímetro, sódio (Na+) por fotômetro de chama, 

cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) pelo método titulométrico. 

 

4.7 Análise estatística 

 

As características químicas da água produzida e da água de abastecimento tiveram seus 

dados submetidos à análise estatística descritiva, por meio da determinação da média e desvio 

padrão. 

Para a avaliação dos dados referentes ao solo antes da irrigação com as diluições foi 

considerada o delineamento em blocos casualizados com cinco repetições e cinco tratamentos, onde 

as parcelas eram os tratamentos e as subparcelas eram as profundidades que foram coletadas as 

amostras, de 0 a 0,10m e 0,10 a 0,20m. 

Em relação às características do solo, os dados foram submetidos à análise de variância pelo 

programa computacional SISVAR (Sistemas para Análises de Variância) desenvolvido por Ferreira 

(2011), realizando teste de Tukey e contrastes ortogonais para comparação múltipla das médias.  

Costa et al. (2018) propuseram em seu trabalho uma combinação dos contrastes com as 

médias dos tratamentos, sendo expressa da seguinte forma: 1) tratamento T5 versus demais 

tratamentos (T1, T2, T3 e T4); 2) tratamento 4 versus tratamentos T1, T2 e T3; 3) tratamento T3 

versus tratamentos T1 e T2 e 4) tratamento T2 versus tratamento T1. Sendo assim, os contrastes 

utilizados foram: 

C1 = 12 m1 + 12 m2 + 8 m3 +10 m4 – 42 m5 

C2 = 30 m1 + 30 m2 + 20 m3 - 80 m4 

C3 = 6 m1 + 6 m2 - 12 m3 

C4 = 6 m1 - 6 m2 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análises químicas das diluições de água produzida tratada em água de poço 

 

A Tabela 12 mostra as análises das diferentes diluições de água produzida tratada em água 

de poço, onde foram utilizados tais tratamentos para irrigação do girassol durante o ciclo de 90 dias. 

 

Tabela 12. Atributos químicos das diluições de água produzida tratada em água de poço com 

suas respectivas médias (M) e desvio padrão (DP) 

Atributos analisados  Diluições  

 100AP0AT 
75AP2

5AT 

50AP

50AT 

25AP

75AT 

0AP10

0AT 

M ±DP 

pH 8,60 8,73 8,64 8,46 8,56 8,60 ± 0,10 

CE (dS m-1) 0,56 0,66 0,66 0,70 0,71 0,66 ± 0,06 

Ca2+ (mmolc L-1) 1,39 1,40 1,20 1,00 2,00 1,39 ± 0,37 

Mg2+ (mmolc L-1) 0,11 0,60 0,80 0,70 0,50 0,60 ± 0,27 

Na+ (mmolc L-1) 2,30 3,80 3,30 3,00 4,00 3,32 ± 0,69 

RAS (mmolc L-1)0,5 2,65 3,80 3,30 3,20 3,60 3,35 ± 0,50 

K+ (mmolc L-1) 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,38 ± 0,09 

Cl- (mmolc L-1) 2,40 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 ± 1,03 

CO3
2- (mmolc L-1) 0,50 0,60 0,70 0,70 0,60 0,60 ± 0,08 

HCO3
- (mmolc L-1) 2,00 3,50 4,00 3,00 4,00 3,50 ± 0,84 

Fonte: Acervo do pesquisador (2019). 

 

As avaliações químicas realizadas na água de irrigação demonstram que em alguns 

aspectos a água produzida tratada se assemelha as características da água de poço. Em alguns 

casos, o incremento de água produzida tratada na mistura fez com que os valores aumentassem 

em função da quantidade de água residuária aplicada. Vale ressaltar que o cloreto (Cl-) 

apresentou o maior desvio padrão dentre todas as análises realizadas. Em contrapartida, o 

carbonato (CO3
-) foi o que apresentou o menor desvio padrão.  

O pH das amostras das águas produzidas diluídas apresentou valores entre 8,46 a 8,73; 

onde o tratamento 25AP75AT apresentou valores mais baixos e o tratamento 75AP25AT foi o 

que mostrou valores mais elevados. De acordo com Almeida (2010), a faixa ideal de pH para a 

água de irrigação deve se situar entre 6 e 8,5. Apenas o 25AP75AT apresentou pH dentro da 

faixa indicada, todos os outros tratamentos tiverem seu valor de pH acima do limite. Silva et al. 

(2011) citam que águas com pH elevado tendem a formar incrustações nas tubulações, podendo 

causar riscos de entupimentos dos gotejadores. 
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Em relação a Condutividade Elétrica (CE), os valores médios dos tratamentos variaram 

entre 0,56 a 0,71 dS m-1. O tratamento 100AP0AT, contendo apenas água de poço obteve os 

menores valores se comparados com os outros, enquanto o 0AP100AT apresentou uma 

quantidade maior de sais, evidenciando que quanto mais água produzida tratada era incorporada 

na diluição maior seria o valor da sua CE. Crook (1993) cita que  condutividades elétricas 

inferiores a 0,7 dS m-1 não apresentavam nenhum problema potencial para irrigação, enquanto 

Almeida (2010), definiu um intervalo usual para água de irrigação de no máximo 3,0 dS m-1. 

Os teores de cálcio (Ca2+) oscilaram entre os valores de 1,00 a 2,00 mmolc L-1, 

apresentando-se dentro do intervalo usual para fins de irrigação, entre 0 a 20 mmolc L
-1 proposto 

por Almeida (2010). Já para os cátions de magnésio, os valores variaram entre 0,11 a 0,80 

mmolc L
-1. Segundo Capra e Scicolone (1998), ambas concentrações apresentam baixo risco de 

obstrução de gotejadores (cálcio < 12,5 mmolc L
-1 e magnésio < 2,0 mmolc L

-1), onde os teores 

de cálcio e magnésio das diluições de água produzida tratada não apresentam risco de 

entupimento dos gotejadores.  

Em relação ao teor de sódio nas amostras, verificou-se que a maior concentração 

encontrada foi para o 0AP100AT (4,0 mmolc L
-1) e o menor valor foi de 2,3 mmolc L

-1 no 

tratamento 100AP0AT. Solos com elevada salinidade apresentam efeitos imediatos sobre os 

vegetais. Os principais efeitos são: desbalanceamento nutricional, seca fisiológica e diminuição 

do potencial osmótico, todos esses causados especialmente pelo excesso de sódio na água de 

irrigação. Silva et al. (2011) cita que teores de sódio em água de irrigação abaixo de 3,0 mmolc 

L-1 não apresentam nenhuma restrição ao uso, teores de 3,0 a 9,0 mmolc L-1 tem restrição 

moderada e acima de 9,0 mmolc L
-1 a restrição dessa água ao uso é severa. Sendo assim, o 

tratamento 100AP0AT não apresenta risco em relação a seu uso, já os tratamentos 75AP25AT, 

50AP50AT, 25AP75AT e 0AP100AT o grau de restrição passa a ser moderado. 

Os valores médios de potássio oscilaram de 0,30 a 0,50 mmolc L
-1. Almeida (2010) 

propõe que o intervalo para irrigação em relação ao potássio varie de 0 a 2,0 mmolc L
-1. Sendo 

assim, todos os tratamentos apresentaram teores de potássio dentro do recomendado. Sousa et 

al. (2007) verificaram que o teor de potássio influência o acúmulo desse K+ nas folhas e altera 

também a absorção de magnésio e boro pela planta.  

As concentrações de cloreto nas águas diluídas estão dentro do limite recomendado por 

Ayers e Westcot (1999), onde o intervalo usual para irrigação deve ser 0 a 30 mmolc L
-1. O 

excesso de cloreto na água de irrigação pode ser tóxico para as plantas e causar problemas nas 

folhas. Entretanto, as concentrações médias das diluições não apresentam risco de toxicidade 
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para as plantas, o maior teor de cloreto foi de 5,0 mmolc L-1 no 50AP50AT e o menor no 

100AP0AT (2,4 mmolc L
-1). 

Os valores médios encontrados para carbonato e bicarbonato nas diluições de água 

produzida tratada em água de abastecimento oscilaram 0,50 a 0,70 mmolc L
-1 e de 2,00 a 4,00 

mmolc L-1, respectivamente. Almeida (2010) estabelece uma faixa 0 a 0,1 mmolc L-1 para 

carbonatos, sendo assim, os teores de CO3
- foram superiores ao indicado pelo autor em todos 

os tratamentos, onde variaram de 0,5 mmolc L
-1 no 100AP0AT a 0,7 mmolc L

-1 no 50AP50AT 

e 25AP75AT. O excesso de carbonato na água de irrigação pode causar o entupimento químico 

dos gotejadores. O elevado teor de carbonato presente nas amostras ocorre pela formação 

geológica onde a água de abastecimento da cidade de Mossoró é coletada.  

As amostras de bicarbonato estão dentro dos valores indicados por Ayers e Westcot 

(1999), variando da faixa de 1,50 a 8,50 mmolc L
-1. Almeida (2010) indica que a faixa ideal de 

bicarbonato na água de irrigação seja de no máximo 10 mmolc L
-1. Portanto, as concentrações 

de bicarbonato nas amostras se encontram dentro do intervalo usual recomendado pelo referido 

autor. 

A relação de adsorção de sódio (RAS) em todos os tratamentos foram inferiores ao 

estimado por Ayers e Westcot (1999), que se encontram na faixa de 0 a 15 (mmolcL
-1)0,5. O 

tratamento que teve maior RAS foi o 75AP25AT com 3,8 (mmolcL
-1)0,5 e o de menor valor foi 

o 100AP0AT com 2,65 (mmolcL
-1)0,5. Utilizando o diagrama para classificação das águas de 

irrigação de Richards (1954), onde a qualidade da água é e função da RAS e da condutividade 

elétrica, verifica-se que nenhum dos tratamentos geram riscos de redução da infiltração da água 

no solo. A classificação dos tratamentos foi de uma água C1S1, considerada uma água com 

baixo teor de sódio e que pode ser usada na irrigação em quase todos os solos com pouco perigo 

de desenvolvimento de problemas de sodificação. 
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5.2 Caracterização química do solo irrigado com diluições de água produzida tratada em 

água de poço  

 

A Tabela 13 traz a análise estatística do teste de Tukey realizada nos solos que 

receberam irrigação com os tratamentos de água produzida tratada. 

 

Tabela 13. Características químicas do solo irrigado com diluições de água produzida tratada 

em água de poço 

Diluições 

Características químicas do solo 

pH 
CEes Na+ Ca2+ Mg2+ 

dS m-1 mg dm-3 ......cmolc dm-3...... 

100AP0AT 7,49 0,47 259,56 1,01 0,58a 

74AP25AT 7,54 0,50 307,44 1,08 0,74ab 

50AP50AT 7,73 0,51 279,17 1,19 0,85ab 

25AP75AT 7,70 0,45 332,95 1,25 0,95ab 

0AP100AT 7,57 0,59 310,83 1,12 1,05b 

Média 7,60 0,50 297,99 1,13 0,838 

CV 1 (%) 4,35 29,46 50,49 21,94 32,81 

CV  2 (%) 5,54 19,12 42,35 25,0 34,47 

Erro-padrão 0,104 0,047 47,57 0,078 0,087 

Probabilidade NS NS NS NS 0,013* 

Probabilidade dos contrastes (decimal) 

Contraste C1: 0AP100AT Vs (100AP0AT + 75AP25AT + 

50AP50AT + 25AP75AT) 

NS NS  NS  NS 0,009** 

Contraste C2: 25AP75AT Vs (100AP0AT + 75AP25AT + 

50AP50AT) 

 NS NS NS  NS 0,002** 

Contraste C3: 50AP50AT Vs (100AP0AT + 100AP0AT) NS NS NS  NS NS 

Contraste C4: 75AP25AT Vs 100AP0AT NS NS NS  NS NS 

Nota:  pH – Potencial hidrogeniônico; CEes – Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo; K+ – 

Potássio; Na+ – Sódio; Ca2+ – Cálcio; Mg2+ – Magnésio. C1 = 12 m1 + 12 m2 + 8 m3 +10 m4 – 42 m5; C2 = 30 m1 

+ 30 m2 + 20 m3 - 80 m4; C3 = 6 m1 + 6 m2 - 12 m3; C4 = 6 m1 - 6 m2 

Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey à 5% de 

probabilidade. 
** e *Significativos a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
NS - Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

Fonte: Acervo do pesquisador (2019). 
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Analisando a Tabela 13, constata-se que os atributos pH, condutividade elétrica no 

extrato de saturação, cálcio e sódio não apresentaram efeito significativo a 5% de probabilidade 

pelo teste de Tukey. O resultado da análise estatística mostrou que apenas para magnésio (Mg2+) 

ocorreu efeito significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

Os valores de pH variaram entre 7,49 para o 100AP0AT a 7,70 para o 25AP75AT. Os 

tratamentos apresentaram um valor médio de 7,60, um CV de 4,35% e erro padrão de 0,104. 

Em relação aos contrastes ortogonais não houve diferença estatística, assim como não houve 

variação estatística para os tratamentos. 

Ao fim do ciclo verificou-se que o pH, o tratamento contendo apenas água de poço 

(100AP0AT) apresentou valor de pH inferior aos demais devido a água ter uma concentração 

de sais menor que os outros tratamentos. Comparando com o estado inicial do solo antes da 

irrigação acontecer, constata-se que o solo aumentou o pH após irriga-lo com água produzida 

tratada pois a condição das diluições já apresentava um pH elevado. Para diminuir o pH, 

Crisóstomo et al. (2018) explicam que deve ser realizado um tratamento inicial na água de 

irrigação com ácido nítrico, sulfúrico ou fosfórico.  

Malavolta (2006) cita que o pH pode exercer efeito sobre a permeabilidade da 

membrana das células, assim como está diretamente ligado a disponibilidade de elementos do 

solo para serem absorvidos pelas plantas. A faixa ideal de pH é entre 6,0 e 7,0 para que a maioria 

dos elementos estejam disponíveis em sua capacidade máxima ou pelo menos não estejam em 

sua capacidade mínima. 

O pH no solo é dividido em função das classes agronômicas de interpretação da acidez 

do solo. Valores menores que 4,5 são considerados muito baixo; entre 4,5 e 5,4 baixo; 5,5 a 6,0 

bom; 6,1 a 7,0 alta e maior que 7,0 considera-se como muito alto. Considerando especificações 

para empreendimentos agrícolas e florestais, o pH encontrado nos tratamentos apresenta-se 

como muito alto (RIBEIRO et al., 1999). 

Um dos problemas que a elevada acidez pode provocar no solo é o surgimento de Al³+ 

devido a dissolução de minerais de argila e óxidos de alumínio, sendo uma consequência da 

acidez dos solos (van RAIJ, 1991).  Segundo Malavolta (2006) o excesso de Alumínio (Al) no 

solo pode ser tóxico para as plantas, provocando a infertilidade dos solos ácidos. O Al não é 

um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas. Bellote (1990) trata-o como 

estimulante em algumas culturas, servindo para o seu crescimento. O autor cita que o arroz, 

leguminosas tropicais, eucalipto, beterraba, milho e trigo apresentaram efeitos desejáveis 

quando utilizado o alumínio em baixas concentrações. 
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Os tratamentos não apresentaram variação estatística para os contrastes ortogonais em 

relação a CEes. O tratamento 75AP25AT apresentou a menor condutividade elétrica no extrato 

de saturação com 0,45 dS m-1, já o maior valor encontrado foi o tratamento 0AP100AT com 

0,59 dS m-1. No geral, obteve-se uma média de 0,50 dS m-1.  Estatisticamente, esse atributo não 

apresentou efeito significativo pelo teste de Tukey. 

De acordo com Miranda et al. (2016), a cultura do girassol é considerada 

moderadamente sensível à salinidade. A produtividade da cultura está associada ao teor de sais 

no solo e na água de irrigação, onde a CE não deve exceder o valor de 1,1 dS m -1 para não 

ocorrer redução em seu rendimento. Porém, deve-se ressaltar que os níveis de salinidade no 

solo necessitam ser avaliados e monitorados de forma contínua, tendo em vista que o elevado 

teor de sais no solo pode causar impactos negativos em sua estrutura.  

A salinidade do solo aceitável para não acarretar perdas de rendimento depende de cada 

espécie, tornando-se prejudicial a determinada cultura quando ultrapassa um valor específico. 

Ribeiro et al. (1999) avaliaram a condutividade elétrica em extrato de solo saturado para a perda 

de produtividade em diversas culturas, constatou-se que a CEes encontrada nas diluições de 

água produzida tratada em água de abastecimento estão no limite indicado para todas as culturas 

estudadas, até mesmo para as mais sensíveis como cenoura (1,0 dS m-1) e rabanete (1,2 dS m-

1). 

As concentrações de Na+ no solo oscilaram de 259,56 mg dm-3 (100AP0AT) a 332,95 

mg dm-3 (25AP75AT). A média de sódio nos tratamentos foi de 297,99 mg.dm-3. Não houve 

variação estatística entre os contrastes ortogonais, assim como nos tratamentos. Crisóstomo et 

al. (2018) avaliaram que a irrigação com água salina-alcalina em solo não cultivado elevou o 

pH e as concentrações de sódio, potássio e magnésio em todas as camadas do solo, além disso, 

houve um decréscimo na concentração de cálcio em função de sua substituição por íons de Na+ 

nas camadas abaixo de 20 cm. 

Teores elevados de Na+ no solo podem trazer problemas estruturais para o solo, afetando 

os poros e auxiliando na alteração a infiltração e condutividade hidráulica (VELOSO, 1991). A 

dispersão de argila no solo pode provocar uma redução na estabilidade dos agregados do solo, 

onde a fração argila consegue ser facilmente conduzida para zonas mais superficiais do solo 

(SILVA, 2003).  

Os valores médios de Ca2+ no solo variaram de 1,01 cmolc dm-3 para o 100AP0AT e 

1,25 cmolc.dm-3 para o 25AP75AT. Apresentou um valor médio de 1,13 cmolc dm-3 e um erro-

padrão igual a 0,078. A classe de interpretação de fertilidade do solo proposta por Ribeiro et al. 

(1999) constata-se que as concentrações de Ca2+ no solo irrigado com as diferentes diluições de 
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água produzida tratada está na faixa considerada baixa em relação ao cálcio trocável no solo, 

apenas o 25AP75AT é classificado como fertilidade média se tratando desse elemento.  

A falta de cálcio no subsolo pode limitar o crescimento das raízes em profundidade, 

causando uma série de limitações práticas para a cultura, como a impossibilidade de obter água 

e nutrientes no solo (LOPES, 1995). O teor de Ca2+ em subsuperfície é considerado como 

condição limitante para o desenvolvimento radicular se apresentar concentração inferior a 0,4 

cmolc.dm-3 (van RAIJ et al., 1996). 

Evidenciou-se que as diluições de água produzida tratada em água de abastecimento 

causaram efeito significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey no atributo 

Mg2+ no solo. Os resultados mostraram um incremento de magnésio trocável no solo para cada 

aumento na quantidade de água produzida tratada colocada na diluição, sendo que o tratamento 

100AP0AT obteve o menor valor com 0,58 cmolc dm-3 e o T5 a maior concentração com 1,05 

cmolc dm-3. 

Os contrastes C1 e C2 apresentaram significância ao nível de 1% de probabilidade, onde 

o tratamento 0AP100AT difere da soma das médias dos demais tratamentos e o tratamento 

25AP75AT tem uma concentração de Mg2+ diferente da soma dos tratamentos 100AP0AT, 

75AP25AT e 50AP50AT. 

Seguindo a classe de interpretação de fertilidade do solo para complexo de troca 

catiônica de Ribeiro et al. (1999), o magnésio é classificado como muito baixo (< 0,15 cmolc 

dm-3), baixo (0,15 a 0,45 cmolc dm-3), médio (0,46 a 0,90 cmolc dm-3), bom (0,91 a 1,50 cmolc 

dm-3) e muito bom (>1,50 cmolc dm-3). A média das concentrações de magnésio trocável 

encontrados nos solos irrigados com as diferentes diluições se enquadram como: tratamento 

100AP0AT considera-se muito baixo; 75AP25AT e 50AP50AT são de média fertilidade, 

25AP75AT e 0AP100AT apresentam-se com boa fertilidade. 

A partir da análise das características química do solo após a irrigação com as diluições 

de água produzida tratada em um ciclo de 90 dias é possível afirmar que as avaliações e 

monitoramento da qualidade do solo devem ser feitas constantemente, tendo em vista que 

quanto maior a lâmina de irrigação aplicada no solo e o ciclo da cultura, maior será a 

concentração dos atributos analisados. 
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5.2.1 Análise de Potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica do extrato de saturação 

do solo (CEes), Cálcio (Ca2+), Magnésio (Mg2+) e Sódio (Na+) no perfil do solo ao final do ciclo 

do girassol. 

 

A Figura 8 mostra os valores de pH, CEes, Ca2+, Mg2+ e Na+ nas profundidades de 0 a 

0,10m e 0,10 a 0,20 m. Na Figura 8A foi verificado que o solo que apresentou menor valor de 

pH foram aqueles irrigados apenas com água de poço e todos os tratamentos se enquadram na 

classificação agronômica de Ribeiro et al. (1999) como pH muito alto. Em relação ao 

comportamento do pH no perfil do solo foi visto uma tendência a decrescer seu valor em 

camadas mais profundas. 

Miranda et al. (2016) no trabalho irrigando com água produzida tratada a cultura do 

girassol em três ciclos constataram que o pH do solo apresenta variação de acordo com o ciclo 

de cultivo e o tipo de tratamento empregado na água produzida. Foi visto que o tratamento 

utilizando a osmose reversa apresentou valores inferiores a água de captação do aquífero Açu 

e a água produzida tratada pelo método da filtração.  

Ainda conforme o autor, a camada de 0 a 0,20 m apresentou um pH inferior em 

comparação ao segundo e terceiro ciclo para irrigação de girassol utilizando água produzida 

tratada por osmose reversa, observa-se uma tendência de diminuição do pH do solo de acordo 

com o aumento da profundidade. 

Os resultados encontrados no presente trabalho corroboram com os apresentados por 

Crisóstomo et al. (2018), onde ao final do ciclo do cultivo de abacaxizeiro ornamental irrigado 

com água produzida tratada de diferentes maneiras o valor de pH se encontra próximo aos teores 

evidenciados no solo irrigado com água produzida tratada por osmose reversa. 

Em geral, houve uma tendência de redução dos valores médios de pH provavelmente ao 

fato de ocorrer lixiviação de sais para as camadas subsuperficiais, assim como uma variação 

nos teores de argila em cada camada do solo, acarretando em uma possível sorção dos sais 

(COSTA, 2017). 
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Figura 8 – Valores de pH (A), CEes (B), Ca2+ (C), Mg2+ (D) e Na+ (E) do solo sob aplicação de 

água produzida em função da profundidade de cada tratamento.  

Fonte: Acervo do pesquisador (2019). 

 

A salinidade do solo causa uma série de impactos no desenvolvimento das plantas, 

podendo aumentar a concentração de sais nas raízes de maneira progressiva e causar problemas 

no rendimento de culturas sensíveis a elevadas concentrações de sais. Na Figura 8B, apenas o 
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tratamento 100AP0AT apresentou características de lixiviação devido ao processo de irrigação 

drenar os teores de sais na superfície do solo. Nos outros tratamentos observou-se uma 

tendência de pouca variabilidade da condutividade elétrica em função da profundidade. O 

tratamento que recebeu apenas água produzida tratada apresentaram valores maiores de CEes 

na camada superficial de 0,10 m, enquanto os outros tratamentos tiveram um pequeno 

acréscimo ao longo do perfil do solo. Ayers e Westcot (1999) citam que na camada superficial 

do solo alguns fatores podem fazer com que ocorra o acúmulo de sais, tais como: evaporação 

da água na superfície do solo, acarretando em uma maior concentração de sais; lixiviação 

contínua e substituição dos sais nas proximidades da zona úmida. 

Os tratamentos 100AP0AT, 75AP25AT, 50AP50AT e 25AP75AT apresentaram um 

pequeno incremento no valor de condutividade elétrica ao longo do perfil do solo. Já o 

tratamento 0AP100AT comportou-se de maneira distinta, a concentração de sais foi maior nas 

camadas superficiais. O resultado encontrado no presente estudo corrobora com Costa (2017), 

onde a aplicação de diluições de água residuária de laticínios aumentou a condutividade elétrica 

do solo em camadas com maiores teores de argila e devido à lixiviação. 

Essa tendência de acréscimo da CE a partir do aumento da quantidade de água produzida 

tratada disposta no solo ocorre em função do aumento do valor da condutividade elétrica nas 

águas de diluição, evidenciando assim resultados semelhantes aos de Miranda et al. (2016), 

onde a irrigação com água produzida tratada por filtração aumentou a CEes em relação ao solo 

irrigado apenas com água de abastecimento praticamente em todo seu perfil. 

A Figura 8C mostra o comportamento das concentrações de Ca2+ no perfil do solo. O 

tratamento contendo apenas água de poço apresentou menores concentrações de Ca2+ ao longo 

do perfil do solo. Para a maioria dos tratamentos (75AP25AT, 0AP100AT e 50AP50AT) 

apresentam maiores concentrações de cálcio nas camadas superficiais, onde 75AP25AT e 

0AP100AT mostram um decréscimo considerável quando se aumenta a profundidade. 

Resultado semelhante foi encontrado por Crisóstomo et al. (2018), onde as concentrações de 

cálcio e magnésio trocáveis foram maiores na camada superior do solo irrigado com água 

produzida tratada por osmose. 

Medeiros et al. (2005) cita que a oscilação da concentração de cálcio trocável no solo 

está ligada à concentração encontrada na água residuária aplicada no solo, assim como a 

absorção desse elemento pela planta e a lixiviação através do perfil do solo.  

De acordo com Ribeiro et al. (1999), o cálcio fica retido camadas com argila. Outro 

aspecto relevante é o fato de a camada superficial dos vasos conterem um aporte de matéria 

orgânica (MO), que facilita a retenção de cátions na forma trocável em razão de a MO possuir 
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uma capacidade de troca catiônica (CTC) superior à dos argilominerais (SOUZA et al., 2006). 

Sendo assim, alguns tratamentos apresentaram maiores concentrações de cálcio na superfície 

do solo. 

Para o magnésio trocável, apenas o tratamento 0AP100AT reduziu consideravelmente 

ao longo do perfil (Figura 8D), os outros tratamentos não apresentaram oscilações 

consideráveis. O incremento de Mg2+ no solo foi proporcional à aplicação de água produzida 

tratada nas diluições. Considerando que o tratamento 0AP100AT possui a maior concentração 

de Mg2+ no solo, a maior parte desse elemento se deslocou para a zona superficial, pois a matéria 

orgânica reteve esse nutriente. 

Os resultados encontrados nesse trabalho corroboram com os valores de magnésio 

trocável no solo constatados por Crisóstomo et al. (2018), onde as concentrações de Mg2+ 

ocorreram em maiores concentrações nas camadas superficiais. 

A Figura 8E evidencia que as concentrações médias de Na+ na maioria dos tratamentos 

apresentou uma redução de seus valores em função da profundidade, apenas o tratamento 

100AP0AT mostrou uma tendência de aumento da concentração nas camadas mais profundas. 

Segundo NSW (2010), em concentrações elevadas, o sódio pode causar problemas na estrutura 

do solo, como dispersão, redução da infiltração de água, forma uma camada compactada e 

intensifica os processos de erosão. 

A evaporação da água no solo provocou o acúmulo de Na+ nas camadas superficiais na 

maioria dos tratamentos. Crisóstomo et al. (2018), constatou que no ciclo do abacaxizeiro 

ornamental irrigado, a água produzida tratada por osmose reversa proporcionou no solo uma 

concentração menor de Na+ em relação a água produzida tratada por filtração. 

NSW (2010) explicita que solos que tiveram irrigação prolongada com águas residuárias 

podem apresentar problemas no futuro, pois um inadequado manejo do solo aliada a falta de 

recomendações agronômicas provocam efeitos adversos na estrutura do solo, causando a 

dispersão das argilas, problema na drenagem e prejudica o desenvolvimento das culturas.  

As concentrações de sódio trocável no solo não devem ser analisadas de maneira 

separada dos demais nutrientes. A RAS e a CTC apresentam-se como dados importantes para 

a avaliação da qualidade química de um solo. Teores elevados de Na+ (como os encontrados na 

água produzida) e baixas concentrações de K+, Ca2+ e Mg2+ provocam trocas desses cátions por 

íons de sódio no solo, auxiliando na degradação de sua estrutura e provocando o processo de 

sodicidade. 

  



50 

6 CONCLUSÕES 

 

Em relação à qualidade da água de irrigação, os valores de condutividade elétrica e a 

razão de adsorção de sódio não apresentam risco de salinização do solo. Os valores de 

carbonato, pH e potássio apresentaram valores superiores aos usados para fins de irrigação.  

As análises realizadas no solo após irrigação com as diluições de água produzida tratada 

em água de abastecimento, verificou-se que dentre todos os atributos químicos avaliados, 

somente o Mg2+ apresentou efeito significativo. Sua concentração no solo aumentou juntamente 

com o incremento de água produzida tratada aplicada.  

A análise por contrastes ortogonais revelou que houve incremento do magnésio nos 

tratamentos 25AP75AT e 0AP100AT. 

A diluição 75AP25AT foi a mais recomendada para fins de irrigação, pois minimizou 

as alterações químicas no Argissolo estudado. 

Por fim, ressalta-se que outras variáveis como metais pesados e hidrocarbonetos 

presentes na água produzida devem ser monitoradas para comprovar que a aplicação da água 

no solo é um método eficiente de disposição do efluente gerado na produção do petróleo. 
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