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Introdução

O termo "fertirrigação" define a aplicação de 
fertilizantes através da água de irrigação. Afirmaram 
que a fertirrigação teve um grande avanço a partir do 
desenvolvimento de alguns equipamentos de irrigação 
(pivô central e irrigação localizada) e com o advento 
dos adubos líquidos, principalmente com o fertilizante 
amoniacal (amônia anidra) e o uso de efluentes e água 
de abastecimentos otimizando assim os recursos 
hídricos disponíveis [1]. A fertirrigação pode reduzir o 
custo dos fertilizantes à metade ou à terça parte em 
relação a outros métodos [2]. A fertirrigação possibilita 
a diminuição do trânsito de máquinas na área irrigada e 
uma economia de combustível e mão-de-obra em 
relação à aplicação tradicional de fertilizantes.

A cultura do milho tem sido alvo de vários estudos, 
visando a determinação dos níveis ótimos de diversos 
fatores que influenciam sua produção, como fenologia, 
área foliar, pragas, doenças, exigências hídricas e 
nutricionais. 
A expansão demográfica das últimas décadas, aliada à 
grande concentração de indivíduos nos centros 
urbanos, tem sido responsável por um aumento 
considerável na geração de resíduos sólidos de origem 
domiciliar e industrial. Esta preocupação vai desde a 
diminuição da quantidade de resíduos até a melhor 
forma de disposição destes no ambiente [3]. Neste 
sentido, o tratamento das águas residuárias é de grande 
importância para a manutenção ambiental e da saúde 
pública na prevenção de doenças. A grande quantidade 
de águas residuárias, produzidas pelos sistemas de 
tratamento esgoto, oferece um grande potencial para o 
uso de esgotos tratados na irrigação, promovendo, 
desta forma, uma menor utilização da água própria para 
outros consumos, de primeira necessidade do homem.

A qualidade sanitária de um efluente depende do 
grau de tratamento efetuado e da exigência para seu 
uso. A segurança poderá ser obtida a partir de um pós-
tratamento do efluente. A utilização de Lagoas de 
Estabilização é o melhor método de tratamento 

terciário para esgoto sanitário, quando se objetiva produzir 
efluentes com padrões adequados para uso irrestrito na 
agricultura [4]. A configuração e a geometria desses 
sistemas e o elevado tempo de detenção hidráulica, 
permitem a ação bactericida dos fatores ambientais 
adversos ao crescimento dos microrganismos presentes, 
responsáveis pela produção de efluentes de boa qualidade 
para a irrigação irrestrita, com base nos principais 
indicadores da Organização Mundial de Saúde: coliformes 
termotolerantes e ovos de helmintos [5].

A presença de nutrientes permite que o uso de esgotos 
tratados na irrigação via aplicação de efluentes, 
considerando assim um recurso econômico de grande valor, 
pois diminuirá à adição de fertilizantes minerais ao solo 
mantendo uma alta produção vegetal da cultura [6,7]. 
Desde que realizado com critérios, apresenta-se como uma 
solução sanitariamente segura, economicamente viável e 
ambientalmente sustentável.

Entretanto, apesar das vantagens, a aplicação de 
efluentes na agricultura, pode apresentar aspectos negativos 
no que diz respeito às condições de funcionamento e 
dinâmica do sistema solo. Portanto, a utilização de 
efluentes tratados nas práticas agrícolas e, sobretudo, a sua 
reciclagem no solo, necessitam, além da determinação das 
características dos efluentes, um amplo conhecimento dos 
conceitos e propriedades dos solos, em especial as físicas, 
químicas, físico-químicas, mineralógicas e biológicas.

Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento e produtividade da cultura do milho
utilizando efluente e água de abastecimento na fertirrigação 
em seus respectivos tratamentos.

Material e métodos

A pesquisa foi conduzida na Estação Experimental da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), instalada na 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mangueira, 
Recife-PE, e dispõe de 24 lisímetros de drenagem, 
dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com 8
tratamentos e 3 repetições. O sistema de irrigação utilizado 
é o localizado por gotejamento, onde as lâminas de 



irrigação aplicada foram calculadas de acordo com 
método da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO - boletins 24 e 56) até 
completar o ciclo da cultura em 4 fases de 
desenvolvimento vegetativo (Tabela 1), levando em 
consideração a umidade da capacidade de campo (CC) 
e do ponto de murcha permanente (PMP) de 11 e 
7,23%, respectivamente, e uma densidade aparente do 
solo de 1,30 g.cm-3. A cultura foi irrigada com efluente 
de um reator lá instalado e de água de abastecimento. O 
manejo da irrigação foi feito em turno variável e
controlada através do monitoramento do potencial 
matricial da água no solo, através da leitura de 
tensiômetros instalados nas profundidades de 10, 30 e 
50 cm da superfície do solo. A variedade de milho (Zea 
mays L.) utilizada foi a BR 5036 CMS 36, onde as 
plantas foram distribuídas em uma única linha e o 
espaçamento entre plantas foi de 20 cm, totalizando 5 
plantas por lisímetros, a  altura média da planta pode 
atingir 230 cm. Sob condições de solo ácido e sem o 
uso de calcário, sua produtividade experimental atinge 
4.500 kg/ha e a produtividade média de lavoura 2.500 
kg/ha [8] – Seleção da Empresa Pernambucana de 
Pesquisa Agropecuária (IPA) [9], e consequentemente 
para suprir a exigência nutricional da cultura em 
relação ao NPK, foi feita a análise química do efluente, 
da água de abastecimento e do solo, onde esta diferença
foi complementada com uma adubação mineral de N, 
P2O5 e K2O para os tratamentos com água de 
abastecimento de acordo com IPA (1998) e de P2O5

para os tratamentos com efluente. O experimento foi
conduzido até o estádio de maturação de grãos do 
milho, quando foram avaliados os componentes de 
produção da cultura do milho. 

Resultados e Discussão

Durante as primeiras fases do ciclo (fases 1 e 2) 
houve um período de irrigação de 16 dias. No entanto, 
com o decorrer da estação chuvosa, essa atividade 
cessou devido à intensidade das chuvas na região (Fig.
1), impossibilitando o fornecimento via efluente de 
nutrientes às plantas. Em conseqüência disto e sabendo-
se que o solo utilizado apresenta baixa fertilidade (solo 
distrófico – V inferior a 50%; argila de baixa 
fertilidade – CTC inferior a 24 cmolc/dm3), os 
resultados obtidos sofreram apenas o efeito da 
adubação mineral.

Por esta razão, as parcelas que deveriam ser irrigadas 
com efluente e aquelas irrigadas com água sofreram 
deficiência de nutrientes no início do ciclo e durante 
toda a sua fase de desenvolvimento, apresentando, 
desta forma, sintomas, como: folhas amareladas, 
raquitismo, má floração e, consequentemente, má 
formação dos frutos, ou ainda a não frutificação. 

Como as plantas não se desenvolveram bem, o que 
pode ser conseqüência da carência de nutrientes e da 
ação dos patógenos, não foi possível obter a produção 
esperada. Apenas as parcelas submetidas aos 
tratamentos: A+NPK e A+I+NPK, apresentaram 

formação de algumas espigas, mas que não se 
desenvolveram bem, tornando-se raquíticas. 

Em nenhum dos tratamentos aplicados às plantas 
atingiram a altura média prevista para a variedade estudada, 
ficando a maior altura torno de 190 cm, nas parcelas 
submetidas à adubação mineral completa (Fig. 5 e Fig. 6). 
Como a irrigação não pôde ser realizada de forma 
adequada, as parcelas que receberam adubação mineral 
(A+NPK e A+I+NPK) apresentaram um desenvolvimento 
maior, o que era esperado, já que nesta primeira fase do 
experimento não foi possível avaliar e comparar os efeitos 
dos diferentes tratamentos. Algumas espigas que se 
formaram nas plantas, com as mesmas atingindo menos que 
15 cm de comprimento (Fig. 2 e Fig. 3) e em outra situação 
pôde-se observar o crescimento das plantas durante o 
primeiro ciclo experimental (Fig. 3 e Fig. 4).
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Figura 2: Espigas formadas nas parcelas A+NPK e A+I+NPK       Figura 3: Detalhe da formação dos grãos nas espigas das parcelas  
de A+NPK.                                                                                                            
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          Figura 3: Alturas de plantas em T1 (Água) e T5 (Efluente).

Altura Plantas

0

40

80

120

160

200

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

Dias

A
lt

u
ra

s
 (

c
m

)

A + I E + I

Figura 4: Alturas das plantas em T3 (A+I) e T7 (E+I).
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Figura 5: Alturas das plantas em T2 (A+NPK) e T6 (E+P).
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Figura 6: Alturas das plantas em T4 (A+I+NPK) e T8 (E+I+P).
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Figura 1: Precipitações durante o ciclo (Estação ETE Mangueira.

Tabela 1: Definição das fases de desenvolvimento da cultura.

Fases Estádio de desenvolvimento Caracterização do estádio

1 Inicial
Vai da germinação até a cultura cobrir 10% da superfície do 
terreno, ou 10 a 15% do seu desenvolvimento vegetativo

2
Secundário ou de 

desenvolvimento vegetativo

Vai do final do primeiro estádio até a cultura cobrir 70 a 80% da 
superfície do terreno, ou atingir de 70 a 80% do desenvolvimento 
vegetativo

3 Intermediário ou de produção Vai do final do segundo estádio até o início da maturação
4 Final ou de maturação Vai do início da maturação até a colheita


