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Resumo – A escassez de chuvas no semi-árido tem dificultado a fixação do homem na região, em 

função da redução na qualidade de vida, em virtude da diminuição na produção de alimentos e da 

geração de recursos financeiros. O emprego de água residuária na irrigação reduz o nível de 

consumo de água doce e contêm cargas de nutrientes suficientes para atender aos requisitos das 

diversas culturas, reduzindo os custos com a fertilização. A importância de plantas oleaginosas para 

produção de biodiesel tem sido apontada nos últimos anos como uma alternativa frente aos 

combustíveis fósseis. Estas leguminosas desenvolvem-se em áreas áridas e semi-áridas, de baixa e 

alta precipitação crescendo rapidamente. No sertão de Pernambuco, na cidade de Ibimirim, foi 

plantado as sementes oleaginosas (mamona). Estes cultivares foram fertirrigados por esgoto 

doméstico tratado anaerobicamente. Utilizou-se quatro sistemas: digestor aneróbico mais filtro 

anaeróbio; apenas filtro anaeróbio, água bruta e por fim reator UASB. Aplicou-se Análises de 

Componentes Principais para avaliar a qualidade de água residuária com objetivo de uso na irrigação. 

Os biodíseis produzido a partir das mesmas, apresentaram resultados satisfatórios. 

Palavras-Chave – Fertirrigação; Reuso de água; Tratamento anaeróbio. 

 

Abstract –The lack of rainfall in the semiarid has hindered the determination of the man in the 

region, due to the reduction in quality of life due to the decrease in food production and generation 

of financial resources. The use of wastewater for irrigation reduces the level of consumption of fresh 

water and contain loads of nutrients sufficient to meet the requirements of different crops, reducing 

the cost of fertilization. The importance of oilseed plants for biodiesel production has been identified 

in recent years as an alternative compared to fossil fuels. These pulses are developed in arid and 

semi-arid, low rainfall and high growing rapidly. In the interior of Pernambuco, in the city of 

Ibimirim was planted the seed oil (castor bean). These cultivars were fertirrigated by anaerobically 

treated domestic sewage. We used four systems: anaerobic digester aneróbico more filter, only 

anaerobic filter, raw water and finally UASB reactor. We applied Principal Component Analysis to 

evaluate the quality of wastewater in order of use in irrigation. The biodíseis produced from them 

showed satisfactory results. 

 

Keywords – Fertigation; Water reuse; Anaerobic treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural que está cada vez mais escasso devido ao aumento do consumo 

provocado pelo crescimento populacional e a redução da oferta promovida, especialmente, pela 

poluição dos mananciais [Bernardi, (2003)]. Visto que a escassez de água atinge várias regiões do 

mundo, uma alternativa potencial para racionalização da mesma é a sua reutilização para diversos 

fins, inclusive para a irrigação.  

Embora no Brasil já se empregue o reuso de água em alguns estados como São Paulo, são 

poucos os registros do reuso planejado de efluentes tratados em diversas atividades, como a 

agricultura. É conhecido que a irrigação com esgoto sem tratamento adequado pode ser nociva ao 

meio ambiente e à saúde humana, já que tanto o afluente como o efluente pode conter constituintes 

poluentes [León et al .,(1999)]. Os mesmos, afirmam que os esgotos tratados constituem adubos 

naturais para a produção de alimentos, o que pode elevar a produção agrícola, e conseqüentemente, 

a geração de emprego e retorno econômico. Outro aspecto positivo do reuso é a possibilidade da 

implantação de zonas agrícolas em áreas desérticas. Também não pode ser esquecida a redução dos 

custos com o próprio tratamento das águas residuárias, já que e o solo e as culturas comportam-se 

como biofiltros naturais [Haruvy, (1997); Brandão et al., (2002)]. A prática do reúso planejado de 

águas residuárias domésticas na agricultura, vem sendo apontada como excelente medida para 

atenuar o problema da escassez hídrica no semiárido, especificamente nas áreas circunvizinhas às 

cidades.  

Nas últimas décadas, é crescente a utilização de esgotos na agricultura, visto que se tem 

revelado como fonte natural de fertilizantes que garantem boa produtividade das culturas irrigadas. 

Contra isto, entretanto, pesam os aspectos sanitários dessas águas [Sousa & Leite, (2003)]. As águas 

residuárias domésticas, quando utilizadas sem tratamento adequado, podem contaminar o ambiente 

por concentrarem bactérias, parasitas e vírus que criam graves problemas de saúde pública, uma vez 

que propagam enfermidades de veiculação hídrica [Metcalf & Eddy, (1991)], que podem afetar não 

só os trabalhadores mas, também, os prováveis consumidores das culturas irrigadas incluindo-se, 

entre estes, os animais que se alimentam de pastagem irrigada com esgotos; portanto, o reuso de 

água residuária doméstica nessas condições, apresenta riscos potenciais à saúde pública [Shuval et 

al., (1986)], razão pela qual os esgotos domésticos, antes de serem utilizados na agricultura, 

requerem tratamento prévio que, por sua vez, demanda a necessidade de se desenvolver tecnologias 

de baixo custo, para tal fim. 

Em regiões de clima quente, como o Nordeste do Brasil, a utilização do reator UASB é uma 

opção positiva para o tratamento de esgotos domésticos. O efluente desse reator pode ser utilizado 
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na agricultura, desde que aplicado em culturas como as do algodão e coqueiro entre outras, 

consideradas categoria C, em nosso caso fertirrigamos a mamona, que exigem poucos cuidados em 

relação a organismos patogênicos, de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial 

da Saúde), para reuso [Who, (1989)]. Os trabalhadores que manuseiam essas culturas, entretanto, 

correm riscos potenciais de serem contaminados por parasitas. 

 Devido a um grande número de parâmetros e amostras analisado nos efluentes bruto e 

tratado, foi utilizada a técnica de análise exploratória de projeções em componentes principais (ACP) 

para avaliar possíveis agrupamentos e verificar a existência de anomalias. 

O estudo e a interpretação dos resultados de um conjunto de dados envolvem a análise de 

uma infinidade de variáveis, tornando o trabalho difícil e demorado, e suscetível a erros na 

interpretação, e leva a perda de informações relevantes. A utilização de métodos multivariados, tais 

como a análise de componentes principais (ACP), destaca-se como uma importante resultado abaixo 

das características de um bom sistema UASB [Ferreira et al.,(1999);Wold et al.,(1987)]. 

O objetivo fundamental da análise de componentes principais é a obtenção de um pequeno 

número de combinações lineares (componentes principais) de um conjunto de variáveis, que 

retenham o máximo possível de informações contida nas variáveis. 

 

OBJETIVO  

 

 Caracterizar os esgotos domésticos da população da cidade de Ibimirim no qual está 

instalado o sistema biológico de tratamento de efluentes e avaliar a qualidade das águas residuárias  

para uso na irrigação. 

 

METODOLOGIA  

 

 Foi realizado o monitoramento do sistema de tratamento de efluentes, localizado no Pajeú  

Moxotó de Pernambuco, região de clima semi-árido, envolvendo o município de Ibimirim a 300 km 

de Recife, próximo a Bacia Hidrográfica do Moxotó, a 300 km de Recife( Figura 1).  
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Figura 1 - Localização geográfica do Município de Ibimirim  

 

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Ibimirim é composta por três unidades de 

sistemas: 1) digestor anaeróbio e filtro anaeróbio; 2) filtro anaeróbio; 3) reator UASB (Figura 2). É 

importante ressaltar que os reatores de manta de lodo compõem o sistema de tratamento da água 

residuária de aproximadamente 150 residências em Ibimirim. 

 

 

Figura 2 - Croqui esquemático do aparato experimental da ETE de Ibimirim-PE 

 

A metodologia para avaliação do reuso de água seguiu o Standard Methods for the 

Examination of  Water and Wastewater (2005).  Os parâmetros adotados para a caracterização dos 

efluentes brutos e tratados foram: Temperatura; pH; Óleos e graxas; DQO; DBO; Sólidos 

decantáveis; Condutividade; Fósforo Total; Nitrogênio Total Kjedahl; Cloretos; Sódio e Potássio.  

 

Plantas oleaginosas 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do efluente bruto da Estação de Ibimirim-PE 

 

 Segue os resultados das análises do efluente bruto da estação de Ibimirim mostrados na 

Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Resultados da caracterização do Efluente bruto da  Estação de Tratamento  de Ibimirim – PE. 

Efluente bruto Unidades Média Mínimo Máximo δ 

DQO mg de O2/L 1968,27 1321,00 3537,60 1009,5 

DBO mg de O2/L 335,59 149,66 522,90 153,8 

SST mg/L 816,30 267,50 2319,00 952,5 

SSV mg/L 685,75 302,90 1663,00 623,9 

ST mg/L 2020,00 1393,00 3316,00 849,1 

SV mg/L 1046,40 597,10 2126,00 695,7 

O&G mg/L 136,43 55,60 293,60 104,3 

CE uS/cm 1658,50 1482,00 1757,00 121,4 

pH - 7,03 6,48 7,50 0,5 

SDT mg/L 1006,90 910,30 1060,20 67,1 

SDV mg/L 396,68 312,10 463,00 62,1 

SSed ml/L 39,53 8,00 84,00 33,9 

NTK mg/L 104,25 75,30 147,70 31,9 

Nit. Amoniacal mg/L 68,85 49,50 82,20 13,7 

Nitrato mg/L 2,30 0,70 4,60 1,7 

Nitrito mg/L 0,12 0,08 0,16 0,0 

Sulfatos mg/L 132,45 21,30 195,30 76,7 

Fósforo mg/L 10,16 6,02 12,80 2,9 

Alc. Total (mg de CaCO3/L) 389,73 178,20 495,00 140,7 

Dureza Total (mg de CaCO3/L) 127,45 108,90 151,50 19,8 

Dureza de Cálcio (mg de Ca/L) 71,33 48,40 86,40 16,3 

Dureza de Magnésio (mg de Mg/L) 38,98 22,10 71,20 21,7 

Cloretos (mg de Cl/L) 179,88 126,20 252,50 52,5 

Sódio (mg de Na/L) 2479,35 128,10 9499,80 4423,7 

Potássio (mg de K/L) 123,68 5,20 392,70 173,8 

 

Observando os resultados da tabela 1, podemos ressaltar a importância de um tratamento 

prévio do efluente do esgoto bruto para o atendimento as condições estabelecidas pela legislação 

vigente, antes de sua utilização para agricultura. A seguir observam-se os dados do desempenho dos 

respectivos sistemas de tratamento de efluentes: Digestor Anaeróbio mais filtro, UASB e somente o 

Filtro Anaeróbio. Para tanto, foram investigados os parâmetros: 

 

Caracterização dos sistemas de tratamento de Ibimirim-PE 

 

 Nas Tabelas 2 a 4, mostram os resultados adquiridos de cada sistema de tratamento. 
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Tabela 2 – Resultados do sistema digestor + filtro anaeróbio da estação de Tratamento de Ibimirim – PE. 

DIGESTOR+FILTRO Unidades Média Mínimo Máximo δ 

DQO mg de O2/L 384,58 162,70 567,10 185,0 

DBO mg de O2/L 47,30 9,50 72,30 27,4 

SST mg/L 44,30 27,00 89,00 28,5 

SSV mg/L 33,03 23,10 59,00 16,5 

ST mg/L 815,40 800,10 837,30 16,1 

SV mg/L 157,00 137,20 205,00 30,8 

O&G mg/L 12,98 10,50 14,60 1,7 

CE uS/cm 1984,73 1731,00 2260,00 249,0 

pH - 7,34 6,35 7,89 0,7 

SDT mg/L 744,15 713,20 788,00 31,7 

SDV mg/L 122,50 113,90 146,00 14,9 

SSed mL/L 1,08 0,90 1,20 0,1 

NTK mg/L 74,33 67,80 80,80 5,3 

Nit. Amoniacal mg/L 60,18 57,60 63,40 2,5 

Nitrato mg/L 1,05 0,50 2,40 0,9 

Nitrito mg/L 0,15 0,06 0,30 0,1 

Sulfatos mg/L 89,68 13,40 137,30 55,6 

Fósforo mg/L 8,68 7,21 10,10 1,3 

Alc. Total (mg de CaCO3/L) 438,65 278,60 594,50 147,5 

Dureza Total (mg de CaCO3/L) 196,25 167,20 247,50 34,7 

Dureza de Cálcio (mg de Ca/L) 109,48 102,80 112,90 4,4 

Dureza de Magnésio (mg de mg/L) 62,85 27,00 86,60 25,7 

Cloretos (mg de Cl/L) 159,00 151,50 176,70 11,5 

Sódio (mg de Na/L) 116,58 77,70 178,70 45,4 

Potássio (mg de K/L) 42,43 3,00 69,50 29,4 

 

 

Tabela 3 – Resultados do sistema UASB da  estação de Tratamento  de Ibimirim – PE. 

UASB Unidades Média Mínimo Máximo δ 

DQO mg de O2/L 395,48 178,10 960,00 359,4 

DBO mg de O2/L 36,05 34,10 40,20 2,7 

SST mg/L 61,63 34,00 80,00 19,6 

SSV mg/L 55,03 33,00 67,50 14,9 

ST mg/L 824,58 789,00 867,00 33,0 

SV mg/L 183,35 156,70 211,00 22,3 

O&G mg/L 6,15 3,00 13,60 4,8 

CE uS/cm 2137,70 1825,00 2460,00 267,3 

pH - 7,14 6,50 7,71 0,5 

SDT mg/L 776,60 765,10 787,00 9,2 

SDV mg/L 123,38 97,10 178,00 36,2 

SSed mL/L 0,40 0,30 0,50 0,1 

NTK mg/L 106,90 103,60 108,80 2,3 
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Tabela 3 (continuação).      

Nit. Amoniacal mg/L 62,13 50,10 89,20 17,5 

Nitrato mg/L 1,23 1,10 1,50 0,2 

Nitrito mg/L 0,10 0,06 0,14 0,0 

Sulfatos mg/L 19,88 16,40 23,30 2,8 

Fósforo mg/L 10,25 9,00 13,70 2,2 

Alc. Total (mg de CaCO3/L) 503,03 302,30 743,80 205,1 

Dureza Total (mg de CaCO3/L) 221,63 178,60 303,30 54,2 

Dureza de Cálcio (mg de Ca/L) 155,63 106,90 198,70 42,7 

Dureza de Magnésio (mg de Mg/L) 44,70 27,00 83,50 25,3 

Cloretos (mg de Cl/L) 171,10 154,20 189,40 14,8 

Sódio (mg de Na/L) 99,10 67,80 128,10 27,7 

Potássio (mg de K/L) 43,58 3,90 69,50 28,5 

 

Tabela 4 – Resultados do sistema filtro da estação de Tratamento de Ibimirim 

FILTRO Unidades Média Mínimo Máximo δ 

DQO mg de O2/L 694,88 331,5 1029 327,2 

DBO mg de O2/L 65,03 53,4 90,7 16,6 

SST mg/L 114,6 42,8 142,5 45,8 

SSV mg/L 83,25 33,5 107,9 32,7 

ST mg/L 1008,53 979,3 1051,5 30,2 

SV mg/L 258,25 234,5 287,5 22,8 

O&G mg/L 12,88 8,1 19 4,5 

CE uS/cm 1884,25 1657 2116 195,4 

pH - 7,1 6,7 7,75 0,5 

SDT mg/L 916,68 900,1 946,4 20 

SDV mg/L 194,43 159,6 254 40,4 

SSed mL/L 4,33 3,7 5 0,6 

NTK mg/L 84,3 64,1 107,4 17,9 

Nit. Amoniacal mg/L 66,33 37,6 78,1 18,4 

Nitrato mg/L 2,18 1 3,3 0,9 

Nitrito mg/L 0,15 0,06 0,26 0,1 

Sulfatos mg/L 67,7 18,3 113,1 45,2 

Fósforo mg/L 9,39 9,1 9,85 0,3 

Alc. Total (mg de CaCO3/L) 442,18 245,3 748,7 221,4 

Dureza Total (mg de CaCO3/L) 222,85 211,1 237,4 11,3 

Dureza de Cálcio (mg de Ca/L) 150,7 90,5 194,5 47,5 

Dureza de Magnésio (mg de Mg/L) 33,78 17,6 61,4 19,4 

Cloretos (mg de Cl/L) 186,2 151,5 202 22,8 

Sódio (mg de Na/L) 111,65 78,3 158,4 36,7 

Potássio (mg de K/L) 53,63 37 69,5 14,3 
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 As eficiências de remoção de DQO e DBO dos sistemas de tratamento: digestor + filtro, 

UASB e filtro em questão encontram-se nas Tabelas 5 a 10 respectivamente. Os valores gerados na 

expressão foram: 

Eficiência do digestor + filtro gerados na expressão foram: 

 

Tabela 5 – Eficiência de remoção da DQO. 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(4101 - 263,2)/4101]*100= 93,6% 

08/04/2010 [(1883,6 - 162,7)/1883,6]*100= 91,4% 

13/11/2009 [(1756,3 - 545,3)/1756,3]*100= 69% 

08/10/2009 [(1654,2 - 567,1)/1654,2]*100= 65,72% 

 

Tabela 6 – Eficiência de remoção da DBO. 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(522,9 – 9,5)/522,9]*100= 98,2% 

08/04/2010 [(371,1 – 40,4)/371,1]*100= 89,11% 

13/11/2009 [(298,7 - 67)/298,7]*100= 77,6% 

08/10/2009 [(149,7 – 72,3)/149,7]*100= 51,7% 

 

Eficiência do reator UASB gerados na expressão foram: 

 

Tabela 7 – Eficiência de remoção da DQO. 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(4101 – 211,5)/4101]*100= 94,84% 

08/04/2010 [(1883,6 - 212)/1883,6]*100= 88,74% 

13/11/2009 [(1756,3 - 960)/1756,3]*100= 45,34% 

08/10/2009 [(1654,2 – 178,1)/1654,2]*100= 89,23% 

 

Tabela 8 – Eficiência de remoção da DBO 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(522,9 – 40,2)/522,9]*100= 92,31% 

08/04/2010 [(371,1 – 34,3)/371,1]*100= 90,75% 

13/11/2009 [(298,7 – 35,6)/1756,3]*100= 88,1% 

08/10/2009 [(149,7 – 34,1)/149,7]*100= 77,22% 

 

Eficiência do filtro anaeróbio gerados na expressão foram: 

 

Tabela 9 – Eficiência de remoção da DQO 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(4101 – 331,5)/4101]*100= 91,92% 

08/04/2010 [(1883,6 – 431,4)/1883,6]*100= 77,1% 

13/11/2009 [(1756,3 - 1029)/1756,3]*100= 46,5% 

06/10/2009 [(1654,2 – 987,6)/1654,2]*100= 40,3% 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  9 

Tabela 10 – Eficiência de remoção da DBO(mg/L) 

Data da coleta Eficiência (%) 

25/02/2010 [(522,9 – 90,7)/522,9]*100= 82,65% 

08/04/2010 [(371,1 – 58,4)/371,1]*100= 84,26% 

13/11/2009 [(298,7 – 53,4)/1756,3]*100= 82,12% 

06/10/2009 [(149,7 – 57,6)/149,7]*100= 61,52% 

 

As Figuras 3 a 8, caracterizaram a eficiência da estação de tratamento de esgotos(ETE) do 

parâmetro de demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio(DBO) em 

cada  sistema de tratamento, onde percebem-se valores elevados para efluente bruto e valores baixo 

para o efluente tratado. 

 

DQO                                                                     

 

 
 

Figura 3– Eficiência: DQO (mg/L) no digestor 

+ filtro 

 

 
Figura 5 – Eficiência: DQO(mg/L) no reator 

UASB 

 

 
Figura 7– Eficiência: DQO(mg/L) no filtro 

anaeróbio. 

DBO 

DBO 

 

 
 

Figura 4 – Eficiência: DBO(mg/L) no digestor 

+ filtro 

 

 
Figura 6 – Eficiência: DBO(mg/L) no reator 

UASB 

 

 
Figura 8 – Eficiência: DBO(mg/L) no filtro 

anaeróbio 
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A DQO, obteve significativa redução em seus resultados, demostrando a eficiência do 

tratamento, sendo que a máxima eficiência obtida foi de 94,84%, comprovando a qualidade do 

UASB e reduzindo praticamente os índices de poluição dos valores estudados em efluentes bruto e 

tratado, conforme a Figura 3. 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO), obteve significativa redução no reator UASB, 

demostrando eficiência em sua remoção. Na Figura 5, percebe-se a diferença entre os valores 

estudados em efluentes bruto e tratado. 

 A eficiência dos parâmetros, antes e após o tratamento no filtro, está ilustrada nos gráficos 

abaixo. Percebe-se que no geral a eficiência de remoção de DQO no filtro não foi o suficiente, 

observou-se uma certa irregularidade e ainda foi além do esperado,chegando até a 91,92%. Já na 

remoção da DBO, o filtro teve uma boa eficiência dentre os valores de 61,52% a 84,26% de 

remoção. 

Como se observaram nas Tabelas 3, 5 e 7, a DQO apresentou no efluente a eficiência para o 

digestor + filtro o valor mínimo de 65,71% de remoção e máxima de 91,4%, para o reator UASB a 

eficiência mínima de 45,34% e máxima de 94,84% e para o filtro anaeróbio a eficiência mínima de 

40% e máxima de 91%. 

Nas Tabelas 4, 6 e 8, a DBO, remoção mínima de 51,7% e máxima de 98,2% para o 

digestor+filtro, mínima de 77,22% e máxima de 92,31% para o UASB e mímina de 61% e máxima 

de 82% para somente o filtro anaeróbio. Tendo como melhor desempenho primeiramente o sistema 

UASB, o digestor+filtro e em seguida somente o filtro. 

Quanto aos sólidos suspensos totais, suspensos voláteis, totais, voláteis, dissolvidos totais e 

dissolvidos voláteis a maior remoção encontrou-se no sistema do digestor+ filtro, entre 94% a 95%, 

para o UASB entre 91% a 92% e para o filtro cerca de 81% a 86%. Nos demais parâmetros não 

tiveram mudanças significativas. Observando no geral estes resultados dos sistemas de tratamento, a 

eficiência dos mesmos variou muito pouco entre si. A remoção de matéria orgânica foi satisfatória 

para os sistemas. 

 

 

Aplicação da Análise de Componentes Principais nos dados do Município de Ibimirim-PE. 

 

A Tabela 11 mostram os resultados das análises de componentes principais (ACP) feitas a 

partir da correlação de todos os parâmetros físico-químicos das análises do poço, efluente bruto 

(afluente), digestor + filtro, UASB e filtro Anaeróbio. 
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Obtiveram-se 3 gráficos da ACP com quatro componentes principais totalizando 76% das 

amostras caracterizadas por estes componentes conforme os parâmetros destacados na tabela 11, 

apresentando variância explicada de 36% na CP1, 19% na CP2, 12% na CP3 e 9% na CP4. 

 
Tabela 11 - Pesos das quatros  primeiras componentes principais e percentagem de variância explicada. 

 CP(36%) CP2(19) CP3(12%) CP4(9%) 

DQO -0,315 -3,13E-03 -4,14E-02 9,83E-02 

DBO -0,294 0,14 -0,107 -7,30E-02 

SST -0,318 -8,95E-02 -6,28E-02 4,66E-03 

SSV -0,328 -2,18E-02 -2,79E+01 7,68E-03 

ST -0,324 7,29E-02 1,18E-02 1,89E-02 

SV -0,328 1,34E-02 4,38E-02 -2,95E-03 

O&G -0,125 0,259 -0,292 -0,153 

CE 0,207 -0,106 -0,202 0,16 

pH 0,113 -2,83E-02 0,385 -0,403 

SDT 1,14E-03 0,363 0,22 -5,21E-02 

SDV -0,243 0,182 0,275 4,92E-02 

SSed -0,315 -7,04E-02 -7,79E-02 8,37E-02 

Nitrogênio Total -0,243 -0,21 -7,35E-02 -9,87E-03 

Nitrogênio Amon -0,147 -0,311 7,87E+01 0,237 

Nitrito 9,24E-02 1,28E-03 -1,64E-02 0,426 

Nitrato -3,20E-03 0,339 -2,37E-02 -0,197 

SULFATOS 1,08E-02 0,201 0,248 0,289 

FÓSFORO -0,11 -0,345 0,132 0,127 

ALC,Total 8,50E-03 -0,274 0,244 -0,349 

Dureza Total 0,101 -0,275 -9,72E-02 -0,219 

Dureza Cálcio 0,193 -5,67E-02 -0,281 0,259 

Cloretos 7,69E-02 1,51E-02 0,353 0,332 

Dureza Mg -8,04E-02 -0,295 -1,72E-03 -0,12 

Sódio -4,11E-02 6,66E-02 0,389 0,155 

Potássio -2,76E-02 0,238 -0,244 9,92E-03 

 

 

Os componentes principais representaram aproximadamente 76% da variância dos dados 

originais, podendo ser utilizadas para verificar semelhanças e diferenças dentro do conjunto amostral 

(Figuras 9 a 11). As respectivas análises foram realizadas em Outubro e Novembro de 2009 , 

Fevereiro e Abril de 2010. 
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Figura 9 - Escores da CP1xCP2 da estação de Ibimirim. 
 

 

Na Figura 9, pode ser observado ao longo do eixo CP1 (linha horizontal) uma separação 

nítida das amostras dos poços (representado pelo símbolo vazado triangular) e esgotos brutos 

(representado pelo símbolo cheio arredondados) dos tratados no reator UASB (representado pelo 

símbolo vazado na forma losango), digestor (representado pelo símbolo cheio quadrangular) e filtro 

(representado pelo símbolo vazado na forma quadrangular) que se situam ao lado esquerdo do 

gráfico e dos sistemas de tratamento (representada pelos símbolos vazados) que estão posicionadas 

no lado direito do mesmo nas quatro coletas realizadas. Nos sistemas de tratamento evidenciou-se 

maiores valores de Condutividade, assim como no poço e no efluente bruto observou-se maiores 

teores de DBO, DBO, Sólidos e NTK, como esperado. Analisando-se a CP2 (linha vertical) observa-

se maior concentração de nitratos e sólidos dissolvidos totais no efluente bruto e uma maior 

concentração de fósforo, amônia, dureza total e magnésio em destaque numa amostra do poço da 

terceira coleta representada por o símbolo vazado triangular. 

Na Figura 10, pode ser observado que ao longo do eixo CP3 (linha vertical), as variáveis que 

mais influenciaram foram: SDV,Na,Cl,Nitrito no esgoto bruto e nas variáveis O&G, Ca, K e 

condutividade foram evidenciadas uma maior presença nos poços. 
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Figura 10 - Escores da CP1xCP3 da estação de Ibimirim. 
 

 

Na Figura 11, pode ser observado que ao longo do eixo da CP4, as variáveis que tem maior 

influência são SO4
2-

,Cl
-
 e pH, Estas variáveis apresentam maiores teores nos poços e UASB e 

alcalinidade total ficou mais evidente nos poços e no sistema filtro. 

 

 

 
 

Figura 11 - Escores da CP1xCP4 da estação de Ibimirim. 
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A ACP permitiu, portanto, extrair informações relevantes, a partir de um volumoso conjunto 

de dados, com discriminação das variáveis ou fatores físico- químicos na separação entre as amostras 

coletadas no sistema de tratamento de efluente em diferentes períodos de amostragem, possibilitando 

a identificação das principais tendências nos dados. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que o valor fertilizante dos constituintes (macro e micronutrientes) 

presentes nos esgotos tratados, de um modo geral, é considerado benéfico, pois, os efluentes 

tratados fornecem nutrientes para o bom desempenho da cultura irrigada, além de poderem substituir 

à fertilidade natural do solo e/ou a aplicação de adubos, quando estes são insuficientes para manter 

as necessidades nutricionais das plantas por muito tempo. Portanto, o tratamento de esgotos 

sanitários objetivando utilizá-los na agricultura é uma alternativa viável, porque, além de suprir a 

demanda de água, também pode contribuir para a fertirrigação do solo. Foi possível demonstrar as 

condições dos solos de ambos os municípios, a partir de esgoto doméstico onde foram realizadas 

análises para mostrar suas características, pois as áreas estudadas são regiões do semi-árido onde 

apresenta um solo sódico-salino, que possui características em razão da baixa precipitação pluvial e 

alta taxa de evaporação, havendo muito problemas de salinização do solo onde constando elevadas 

quantidades de sais tornam-se prejudiciais ao crescimento normal das plantas.  

Os resultados obtidos demonstram a facilidade com que o sistema multivariado (ACP) 

permite extrair informações relevantes a partir de um volumoso conjunto de dados. A identificação 

de parâmetros redundantes, amostras anômalas e o causal das anomalias são operações 

extremamente facilitadas, quando a dimensionalidade do conjunto pode ser diminuída, sem perda de 

informação relevante, com discriminação das variáveis ou fatores físico-químicos na separação entre 

as amostras coletadas no sistema de tratamento de efluente em diferentes períodos de amostragem. 
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