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1 LISTA DE RECOMENDAÇÕES CONTIDAS EM PUBLICAÇÕES DA OMS, FAO

(E USEPA)

Atualmente, há um consenso sobre a necessidade de se racionalizar o uso

da água, procurar fontes de reúso e de recuperação da qualidade dos recursos

hídricos  (TELLES,  2003).  Alguns  especialistas  indicam,  inclusive,  que  o  mundo

caminha  para  um  déficit  hídrico  generalizado,  sendo  a  irrigação  o  principal

contribuinte dessa realidade,  em função do aumento e da evolução tecnológica

ocorrida em meados do século passado. A irrigação é a atividade humana com a

maior demanda por água, podendo chegar à ordem de 80% em relação ao total da

demanda mundial (BROWN, 2003; CÂMARA; SANTOS, 2002).

Nos  últimos  anos,  vem  ocorrendo  um  aumento  da  utilização  de  águas

residuárias  para  irrigação  de  culturas  agrícolas,  tanto  em países  desenvolvidos

quanto em países industrializados. Segundo WHO (2006), as principais forças que

têm impulsionado  o  aumento  do  uso  de  águas  residuárias  são:  o  aumento  da

escassez de água e estresse hídrico e degradação de recursos hídricos, resultando

na disposição inadequada de águas residuárias;  o  crescimento  da população e

consequente aumento da demanda por alimentos; o reconhecimento crescente do

valor  das  águas  residuárias  e  dos  nutrientes  que  contêm;  os  Objetivos  de

Desenvolvimento  do  Milênio,  principalmente  aqueles  que  visam  à  garantia  da

sustentabilidade  ambiental  e  eliminação  da  pobreza  e  da  fome,  traçados  pela

Organização das Nações Unidas - ONU (WHO, 2006). 

A reutilização de águas residuárias para fins agrícolas é uma prática antiga.

No entanto, cabe ressaltar que a qualidade da água reutilizada é importante tanto

para a saúde dos trabalhadores em contato com essa água quanto para a aplicação

em que  será  utilizada.  Oligoelementos  tóxicos  para  as  culturas  podem ser  um

grande problema. O boro, por exemplo, componente de muitos pós de lavanderia

comercial e que não é removido por processos de tratamento convencionais, é bem

conhecido como um agente tóxico para culturas de citrus. 



Assim, cabe salientar ainda que o uso de águas residuárias merece uma

atenção  especial,  pois  podem  causar  problemas  ambientais  e  riscos  à  saúde

pública se não passarem por tratamentos adequados. Na formulação de marcos

regulatórios para o reúso de água, os problemas devem ser considerados em várias

instâncias: a saúde pública, ambiental,  econômica e financeira,  social  e cultural.

Estas  questões devem ser  bem estudadas,  pois  delas  depende a aceitação ou

rejeição pública do reúso de água (WHO, 2006; HESPANHOL, 1997).

Embora todos os fatores citados sejam importantes, deve-se destacar que

importantes organizações em nível mundial, percebendo que a adoção da prática

do  reúso  agrícola  tende  a  aumentar  muito,  têm  se  preocupado  em  publicar

recomendações  a  fim  de  tornar  a  atividade  mais  segura.  Esse  é  o  caso  da

Organização Mundial da Saúde – OMS e da Organização das Nações Unidas para

a Alimentação e a Agricultura – FAO. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados

Unidos – EPA também tem publicado importantes recomendações sobre o assunto.

A OMS tem como um dos seus principais objetivos “Propor regulamentações

e fazer recomendações relativas a temas internacionais de saúde pública...” (WHO,

1990). As diretrizes estabelecidas têm a finalidade de proporcionar informação e

orientação a  autoridades  governamentais,  para,  assim,  auxiliar  nas tomadas  de

decisões relativas à proteção da saúde pública e do meio ambiente (WHO, 1987).

Essas recomendações servem como referência comum a fim de se estabelecer

padrões nacionais ou regionais. Têm função consultiva e não são padrões legais

(HESPANHOL, 2003).

A  OMS  faz  algumas  recomendações  em  relação  ao  uso  das  águas

residuárias para fins agrícolas, destacando a importância da qualidade biológica

dos efluentes utilizados na irrigação, com a finalidade de diminuir as probabilidades

de propagação  de patógenos,  evitando  diferentes  doenças.  Diversas  formas  de

tratamento  de  efluentes  são  utilizadas  para  que  atinjam  o  enquadramento  de

qualidade indicado pela OMS (WHO, 2006).

Além dos parâmetros biológicos, os parâmetros químicos também devem ser

considerados  quando  se  trata  de  utilização  de  água  residuária  para  irrigação.

Diversos parâmetros químicos são de extrema importância para a agricultura, tendo



papel  fundamental  na  produtividade,  qualidade  das  culturas,  manutenção  da

capacidade  produtiva  do  solo  e  proteção  do  meio  ambiente  e  da  saúde  dos

consumidores  finais,  sendo  eles,  principalmente,  os  sólidos  dissolvidos  totais,

condutividade  elétrica,  adsorção  de  sódio,  íons  específicos,  elementos  traço  e

metais pesados (HESPANHOL, 2002). 

O reconhecimento dos riscos à saúde através da irrigação utilizando águas

residuárias  em  culturas  é  praticamente  unânime,  porém,  existem  algumas

controvérsias quanto à definição dos riscos aceitáveis, ou seja, quanto aos padrões

de qualidade e graus de tratamentos requeridos para a garantia da saúde pública

(TELLES, 2003). 

Pode-se dizer que o grau de contaminação das culturas irrigadas com água

de reúso tratada é inversamente relacionado ao grau de tratamento dado à água de

reuso, desta forma, o tratamento dado à água de reúso que será utilizada para

irrigação  deve  ser  realizado  em níveis  que  não  comprometam a saúde  pública

(AYRES et al., 1992).

A partir  de  estudos  epidemiológicos  realizados  por  especialistas,  a  OMS

publicou, em 1989, o “Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture

and Aquaculture” e, em 2006, o “Guidelines for the safe use of wastewater, excreta

and greywater. Volume 2: Wastewater use in agriculture”. Com base nos critérios

epidemiológicos e do conhecimento da eficiência dos processos de tratamento de

esgotos, a OMS adotou as diretrizes que são apresentadas nos quadros a seguir:

Tabela 1 - Diretrizes da OMS para irrigação agrícola com esgotos sanitários.

Categoria
Tipo de irrigação

e cultura
Grupos de

risco

Nematoides
intestinais
(Ovos/L)

Coliformes
fecais

(org./100mL)

Processo de
tratamento

A

Culturas a serem
consumidas

cruas, campos de
esportes, parques

e jardins*

Agricultores
,

consumidor
es, público
em geral

≤ 1 ≤ 103

Lagoas de
estabilização
em série, ou
tratamento

equivalente em
termos de

remoção de
patógenos

B

Culturas
processadas

industrialmente,
cereais, forragens,

pastagens,

Agricultores ≤ 1 ≤ 105

Lagoas de
estabilização
com 8-10 dias
de tempo de
detenção ou



árvores

remoção
equivalente

para helmintos
e coliformes

fecais

C

Irrigação
localizada de

plantas da
categoria B na

ausência de riscos
para os

agricultores e
público em geral

Não
aplicável

Não
aplicável

Não aplicável

Pré-tratamento
de acordo com
o método de
irrigação, no

mínimo,
sedimentação

primária

Fonte: Adaptado de WHO (1989).

(*) No caso de irrigação de gramados públicos onde o contato seja direto, recomenda-se o
limite de 200CF/200mL. 

Figura 1 - Principais parasitas presentes em efluentes sanitários



Fonte: Bertoncini, 2008

Tabela 2 - Concentração máxima tolerável de contaminantes em solos (Csolo) irrigados
com águas residuárias (MG/kg solo). 

Parâmetro Csolo Parâmetro Csolo Parâmetro Csolo
Boro 1,7 Benzo [a] pireno 16 Heptacloro 0,18

Cádmio 4 Clordano 3 Hexaclorobenzeno 1,4
Chumbo 84 Clorobenzeno 211 Lindano 12
Fluoreto 635 Clorofórmio 0,47 Metoxicloro 4,27
Mercúrio 7 2,4 D 0,25 PCBs 0,89

Molibdênio 0,6 2,4,5 T 3,82 Pentaclorofenol 14
Níquel 107 DDT 1,54 Pireno 41

Selênio 6 Diclorobenzeno 15
Tetracloreto de

Carbono
1,25

Tálio 0,3 Dieldrin 0,7 Tetracloroetileno 0,54
Vanádio 0,7 Dioxinas 0,00012 Tolueno 12
Aldrin 0,48 Estireno 0,68 Toxafeno 0,0013

Benzeno 0,14 Ftalato 13,733 Tricloroeteno 0,68
Fonte: Adaptado de WHO (2006). 

Assim como a OMS, a USEPA - Agência de Proteção Ambiental dos Estados

Unidos - também elaborou diretrizes para a irrigação agrícola de esgotos sanitários,

conforme pode ser visualizado no quadro a seguir. 

Tabela 3 - Diretrizes da USEPA para a irrigação agrícola de esgotos sanitários. 
Tipo de irrigação e cultura Processo de tratamento Qualidade do efluente

Culturas alimentícias não
processadas

comercialmente, (1)

Irrigação superficial ou por
aspersão de qualquer

cultura, incluindo culturas a
serem consumidas cruas

Secundário + filtração +
desinfecção

DBO ≤ 10 mg/L
Turbidez ≤ 2 UNT 

Cloro residual  ≥ 1mg/L
Coliformes fecais ND

Organismos patogênicos ND

Culturas alimentícias
processadas comercialmente

(1)

Irrigação superficial de
pomares e vinhedos

Secundário + desinfecção

DBO ≤ 30 mg/L
SS ≤ 30 mg/L

Cloro residual ≥ 1mg/L
Coliformes fecais ≤ 200/100

mL

Culturas não alimentícias
Pastagens para rebanhos de
leite (2), forrageiras, cereais,

fibras e grãos

Secundário + desinfecção

DBO ≤ 30 mg/L
SS ≤ 30 mg/L

Cloro residual ≥ 1mg/L
Coliformes fecais ≤ 200/100

mL

Irrigação, campos de
esportes, parques, jardins e

cemitérios

Secundário + filtração +
desinfecção

DBO ≤ 10 mg/L
Turbidez ≤ 2 UNT 

Cloro residual ≥ 1mg/L
Coliformes fecais ND



Organismos patogênicos ND
Fonte: Adaptado de USEPA (1992). 
Legenda: 
ND: não detectável
(1)  Culturas  alimentícias  processadas  comercialmente  são  aquelas  que  recebem processamento
físico ou químico, prévio à comercialização, suficiente para destruição de patógenos. 
(2) O consumo de culturas irrigadas não deve ser  permitido  antes  de 15 dias após a irrigação;
desinfecção mais rigorosa. 

Conforme citado anteriormente, as lagoas de estabilização são bem aceitas

quando se trata da remoção de agentes microbiológicos, dentre outros parâmetros,

sendo considerada uma das principais formas de tratamento de águas residuárias

para fins agrícolas, sendo reconhecida pela OMS como uma das melhores formas

de tratamento para reúso de água com a finalidade de irrigação de culturas. Além

disso,  têm  a  vantagem,  em  relação  ao  tratamento  convencional,  de  serem

econômicas e de fácil operação e manutenção, por ter baixo custo financeiro, são

apontadas  como  alternativas  de  tratamento  de  reúso  de  água  para  países  em

desenvolvimento (WHO, 1989; ARTHUR, 1983).

2 PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS

No  Brasil,  não  existem  normas  e  padrões  técnicos  específicos  para

regulamentar  e  direcionar  em  nível  nacional  o  reúso  de  águas  residuárias,

provavelmente devido à falta de tradição quanto à aplicação desta prática.  

Em 1997, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou a NBR

13.969, que trata de providências e cuidados, assim como fornece instruções, a

respeito do esgoto de origem doméstica. Tal norma foi elaborada com o objetivo de

oferecer  alternativas  técnicas  mais  viáveis  para  proceder  ao  tratamento

complementar  e  disposição  final  do  efluente  de  usuários  do  sistema  local  de

tratamento  de  esgotos,  que  possuem  tanque  séptico  como  unidade  preliminar.

Sendo assim, a norma veio como uma alternativa paralela ao sistema convencional

de  saneamento,  visando  contribuir  para  a  evolução  do  saneamento  básico  e

proteção  ao  meio  ambiente.  A norma  também  cita  que  esse  esgoto  pode  ser

reutilizado para fins nos quais não seja exigido o uso de água potável, desde que



seja  sanitariamente  seguro,  como  por  exemplo,  lavagem  de  pisos  e  veículos,

descarga de vasos sanitários e irrigação de jardins (ABNT, 1997).

Outras Normas Técnicas em nível estadual também estabelecem diretrizes

para a correta reutilização de efluentes, a exemplo da Companhia Ambiental do

Estado  de  São  Paulo  (CETESB),  que  publicou  a  Norma  CETESB  P4.231,  de

dezembro de 2006, com o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para o

armazenamento,  transporte  e  aplicação  da  vinhaça  gerada  pela  atividade

sucroalcooleira no processamento de cana-de-açúcar, no solo do Estado de São

Paulo.  Para  o  estabelecimento  desta  norma,  considerou-se  a  necessidade  de

disciplinar os procedimentos, a fim de se evitar a ocorrência de poluição (CETESB,

2006).

Já  a  Norma  CETESB  P04.002,  de  maio  de  2010,  tem  como  objetivo

estabelecer  os  critérios  e  procedimentos  para  armazenamento,  transporte  e

aplicação,  em solo  agrícola,  de  efluentes  líquidos  e  lodos  fluidos  gerados  pela

atividade de processamento de frutas cítricas no Estado de São Paulo, de forma a

minimizar  o  risco  de  poluição  do  solo  e  das  águas  superficiais  e  subterrâneas

(CETESB, 2010).

Com relação  a  normas  técnicas  internacionais,  órgãos  importantes  como

OMS, FAO e USEPA publicaram diversos guias contendo diretrizes para o reúso de

águas  residuárias  com fins  agrícolas  e  florestais.  Como exemplo,  pode-se citar

publicações da OMS de 1989 – “Health Guidelines for the Use of Wastewater in

Agriculture and Aquaculture” e de 2006 - “Guidelines for the safe use of wastewater,

excreta and greywater. Volume 2: Wastewater use in agriculture”. A FAO publicou

um  importante  documento,  denominado  “Wastewater  treatment  and  use  in

agriculture - FAO irrigation and drainage - paper 47”, com diretrizes sobre o reúso

de  água.  Além  disso,  a  Agência  de  Proteção  Ambiental  dos  Estados  Unidos

(USEPA) também publicou normas sugerindo categorias de reúso: urbano; agrícola;

ambiental e recreacional; recarga de aquíferos e aumento do suprimento de água

potável.



3  PROJETO  DE  SISTEMAS  DE  REÚSO  –  PRODUÇÃO  AGRÍCOLA  E

FLORESTAL

Já foi visto anteriormente que o reúso de água na irrigação agrícola é uma

das alternativas para minimizar o consumo de águas mais nobres nessa atividade,

deixando-as  disponíveis  para  fins  nos  quais  a  qualidade  excelente  da  água  é

primordial.  Deve ser levado em conta que o reúso de água para fins agrícolas,

realizado de maneira rigorosa, pode ser uma solução eficaz na sustentabilidade dos

recursos hídricos, mas, para tanto, se faz necessária uma ação conjunta entre o

poder  público e entidades privadas para que novas alternativas de preservação

hídrica sejam viabilizadas (LIMA et al., 2012).

Antes de selecionar os processos de tratamento necessários para fornecer

água de reúso, devem ser claramente definidos os padrões a serem cumpridos e/ou

a qualidade a ser alcançada. As condições locais, a área disponível, o tamanho da

planta  e  fatores  econômicos  estão  entre  as  considerações  que  influenciam  a

seleção  do  processo,  que  deve  ser  estruturado  e  realizado  por  um  técnico

especialista em processos de tratamento.

3.1 Qualidade da água residuária no tocante à irrigação

Nas unidades anteriores, vimos que o uso de águas residuárias não é um

conceito novo e que já é praticado em vários países há muitos anos. Atualmente,

esta prática tem sido adotada na irrigação de culturas. Dessa forma, a qualidade da

água  utilizada  no  reúso  agrícola  e  florestal  é  de  grande  importância,  tanto  em

relação à vida útil do sistema quanto na uniformidade da distribuição da água de

irrigação (KUMMER, et al., 2012).

Vimos também que o reúso de água para fins agrícolas pode acarretar riscos

biológicos,  uma  vez  que  a  água  residuária  pode  conter  microorganismos

patogênicos,  como  vírus,  protozoários  e  helmintos.  Porém,  Hespanhol  (2003)

ressalta que a simples presença desses organismos, seja no solo ou nas culturas,



não significa sumariamente a transmissão de doenças, sendo o risco real muito

inferior ao risco potencial de causar doenças. 

Tabela 4 - Critérios microbiológicos para uso de águas residuárias na agricultura 

Fonte: Shuval et al., 1986; OMS, 1989; USEPA, 1992. 
1. Média de amostragem de sete dias consecutivos;  2. Ascaris, Trichuris, Necator e

Anncylostoma – média aritmética durante o período de irrigação; SR – sem recomendação;

ND – não detectável.

Quando falamos em reúso de água para irrigação agrícola, é preciso levar

em  consideração  certos  componentes  que  podem  estar  presentes  na  água

residuária, que podem trazer benefícios ou não às culturas irrigadas por esse tipo

de água (KUMMER et al., 2012).

Alguns  parâmetros  devem  ser  observados  nas  águas  utilizadas  para

irrigação, sendo esses os que afetam, principalmente, a conservação do solo e o

rendimento e qualidade das culturas. A qualidade da água é definida a partir  de



critérios  de  salinidade,  sodicidade,  toxicidade,  entre  outros  (ANDRADE;  BRITO,

2010).

Ao considerar a salinidade, podemos avaliar o risco de que o uso da água

residuária ocasione altas concentrações de sais, alterando o efeito osmótico das

plantas, podendo causar a diminuição ou interrupção de captação da água pelas

plantas,  e,  consequentemente,  a  diminuição  na  produtividade  do  cultivo

(ANDRADE; BRITO, 2010).

Já a medida da sodicidade analisa os riscos do aumento das concentrações

de sódio que podem causar deterioração da estrutura do solo. E a toxicidade avalia

os problemas que alguns íons podem causar ao se acumularem nos tecidos das

plantas (ANDRADE; BRITO, 2010).

As  características  dos  efluentes  estão  ligadas  também  ao  processo  de

tratamento usado. A seguir é apresentada uma tabela que reúne resumidamente a

caracterização dos efluentes levando em consideração o seu aproveitamento na

agricultura (TELLES, 2003).

Tabela 5 - Caracterização resumida de efluentes com vistas à utilização agrícola 

Parâmetro Unidade
Esgoto

Bruto (1)

Efluente
primário

(2)

Efluente
secundário

(filtro
biológico)

(2)

Efluente
secundário

(3)

Efluente de
lagoa de

estabilização
(2)

Condutividade
Elétrica

(dS/m) - 1,3 1,4 0,7-0,9 1,5

Alcalinidade
(mg/LCaCO

3)
100-170 421 301,5 - 372

pH - 7,0 6,8 6,6 7,0-7,2 8,2
SST (mg/L) 200-400 90 32,0 - 36,2
SDT (mg/L) 500-700 660 646 - 1140
DBO (mg/L) 250-300 195 82 - 44,2
DQO (mg/L) 500-700 400 212 - 92,6

N-total (mg/L) 35-70 47,4 34,9 - 30,2
P-total (mg/L) 5-25 10,9 14 13-19 14,6

K (mg/L) - 31,4 32,7 - 36,8
Na (mg/L) - 119,6 128,9 - 142,5
Ca (mg/L) - 54,6 55,6 - 74
Mg (mg/L) - 34,5 34,9 - 32,2
Cl (mg/L) 20-50 155 155 2,0-3,3 166,9
B (mg/L) - 1,1 1,2 1,5

Fonte: Bastos, 1999



1. Valores típicos, 2. Valores referentes a um estudo de caso, 3. Compilação de diversos

efluentes utilizados para irrigação.

Cabe ressaltar que o sucesso do reúso de água na agricultura depende de

estratégias  para  otimização  da  produção  agrícola  e  a  qualidade  dos  produtos

agrícolas irrigados, tendo como norteadores a qualidade da água, a manutenção

das propriedades do solo e a proteção da saúde pública e do meio ambiente. As

estratégias devem ser uma combinação de fatores: qualidade do efluente, seleção

da cultura, seleção do método de irrigação e adoção de práticas adequadas de

manejo (PESCOD, 1992). Segue tabela abaixo para exemplificação:

Tabela 6 - Informações relacionadas ao manejo de irrigação e à qualidade do efluente a ser
utilizado 

Fonte: Pescod, 1992

3.2 Culturas utilizáveis

O uso de águas residuárias na produção agrícola apresenta três vantagens

principais: o tratamento do dejeto, o fornecimento de água e a disponibilidade de

nutrientes, pois essas águas podem ser utilizadas na irrigação principalmente em

regiões áridas e semiáridas, desde que haja conhecimento a respeito dos graus de

perigo ao meio ambiente e à saúde pública (BASTOS; MARA, 1992).



É notória entre pesquisadores a eficiência desta atividade na produção de

diferentes culturas. Ao cultivar algodão, trigo, milho e ervilha, Oron et al. (1991a)

observaram  que  a  irrigação  com  águas  residuárias  na  superfície  do  solo

apresentaou  um  rendimento  maior  das  culturas  em  comparação  com  os  de

subsuperfície. Já estudos realizados em culturas de algodão irrigadas com águas

residuárias por meio de gotejamento produziram 6.000 kg.ha -1,  sem a adição de

fertilizantes químicos (ORON, et al., 1991b).

Para corroborar a importância da reutilização de águas residuárias, foram

observados  resultados  positivos  em  culturas  de  milho  irrigadas  com  águas  de

reúso; verificou-se maior quantidade de nitrogênio na fase de crescimento do que

na fase de maturação, havendo acúmulo de nitrato no perfil do solo durante essa

fase (VAZQUEZ-MONTIEL et al., 1996). Estudos realizados com culturas de milho e

sorgo utilizando-se águas residuárias de lagoa facultativa demonstraram aumento

nos  rendimentos,  o  que  reduziu  significativamente  a  quantidade  de  fertilizantes

utilizados  (MONTE;  SOUSA,  1992).  Também  foram  realizados  estudos  com

berinjela  e  pepinos,  onde  o  uso  de  água  residuária  secundária  não  afetou  o

rendimento  e  houve  aumento  da  concentração  de  nitrogênio  e  fósforo  no  solo

durante a fase de realização dos experimentos (OSBURN; BURKHEAD, 1992).

Outro exemplo são as usinas e destilarias de álcool, em que as práticas de

reúso e reciclagem de efluentes são empregadas visando à diminuição da poluição

e redução da utilização da água, devido à grande quantidade de água utilizada no

processo  industrial.  Dentre  as  várias  técnicas  empregadas,  pode-se  citar  a

reutilização de despejos, processos menos poluidores e fertirrigação da lavoura a

partir  da vinhaça gerada no processo. Como vantagens desse reúso, é possível

aproveitar os nutrientes (ex.: potássio e nitrogênio) e a matéria orgânica na lavoura,

obtendo-se ganhos de produtividade e melhoramento do solo (ANA, 2009). 



Figura 2 – Cana-de- irrigada com efluente com aumento de até 50% na sua produtividade

Fonte: Vasconcelos, 2009

Especialistas afirmam que qualquer tipo de cultura pode ser irrigado com

águas residuárias, porém o ideal é dar prioridade a culturas de alimentos que não

sejam consumidos  in natura, mas que sejam processados industrialmente; dessa

forma,  as  altas  temperaturas  alcançadas  durante  o  processamento  tendem  a

reduzir  o  risco  de  contaminação  por  organismos  patogênicos  (VASCONCELOS,

2009).

É  importante  destacar  que  pode  haver  efeitos  potencialmente  negativos

associados  ao  reúso  de  água  residuária  na  irrigação,  tais  como:  poluição  -

principalmente  por  nitratos  -  de  aquíferos  subterrâneos  utilizados  para

abastecimento  público;  acúmulo  de  contaminantes  no  solo,  podendo  levar  à

salinização ou criar um ambiente favorável à proliferação de vetores de doenças; o

excesso  de  nitrogênio  presente  no  efluente  pode  comprometer  a  produção  de

culturas pouco tolerantes a este nutriente; a presença de determinados íons pode

ser tóxica a algumas culturas; além, é claro, do risco à saúde do trabalhador e de

consumidores de produtos irrigados (CAPRA; SCICOLONE, 2004). 



Nesse sentido, é importante ressaltar que o reúso da água na irrigação de

culturas  deve  ser  verificado  quanto  a  diversos  aspectos,  incluindo  aqueles  de

natureza ambiental,  sanitária,  cultural,  técnica e econômica,  de  maneira que os

benefícios do reúso superem os custos e riscos envolvidos no processo. 

Segue abaixo uma tabela que exemplifica a tolerância relativa de algumas

culturas à salinidade.

Tabela 7 - Tolerância relativa de algumas culturas à salinidade 

 

Fonte: Adaptado de AYERS E WESTCOT, 1985, por MOTA et al., 2006 



3.3 Métodos e sistemas de irrigação 

A escolha correta do método de irrigação e das culturas pode minimizar os

riscos de saúde dos trabalhadores e dos consumidores, mostrando os fatores que

influenciam a escolha do processo de irrigação e as medidas preventivas para a

utilização das águas residuárias na agricultura (HESPANHOL, 2001).

Tabela 8 - Fatores que afetam a escolha do processo de irrigação e as medidas preventivas
requeridas para a utilização de águas residuárias para fins agrícolas 

1
Fonte: Adaptado de Hespanhol, 2001.
(1) Irrigação de cereais, culturas industriais, forragem, pastos e árvores. 

Diversos métodos de irrigação podem ser utilizados e a maneira mais aceita

para a sua classificação diz respeito à forma com que a água é disponibilizada para

as lavouras.

Dessa  forma,  podem  ser  divididos  da  seguinte  maneira:  por  superfície

(superficial); por aspersão; localizada e subterrânea.

 Irrigação por superfície (superficial) 

A irrigação  feita  por  superfície  ou  superficial,  ou  irrigação  por  gravidade,

consiste na condução da água pelo sistema de distribuição até qualquer ponto de



infiltração dentro da região a ser irrigada, sendo feita diretamente sob a superfície

do solo (ANDRADE; BRITO, 2010). Esse tipo de sistema de irrigação se adapta à

maioria  das  culturas  e  dos  diferentes  tipos  de  solos  (exceto  os  arenosos)  e

necessitam  que  a  topografia  do  terreno  seja  favorável  (FERREIRA,  2011).  A

irrigação superficial pode ser de 3 tipos:

a) Irrigação superficial por sulcos

Consiste  em  conduzir  a  água  em  pequenos  sulcos  abertos  no  solo,

localizados  paralelamente  a  linha  de  plantas,  durante  o  tempo necessário  para

umedecer o solo que fica em contato direto com as raízes. Tem a vantagem de não

umedecer  todo o  solo,  evitando perdas com a evaporação (ANDRADE;  BRITO,

2010).

Figura 3 - Irrigação por sulco em cultura de cebola

Fonte: Pinto et al., 2007



b) Irrigação superficial por inundação

Consiste em cobrir o terreno com uma lâmina d’água, para isso o terreno é

dividido  em tabuleiros  que  são  limitados  por  diques,  o  cultivo  e  a  irrigação  se

desenvolverão em cada tabuleiro. Trata-se de um dos métodos mais simples e mais

utilizados de irrigação, adaptam-se à maioria das culturas, podendo ser utilizados

em terrenos planos e uniformes e solos com infiltração moderada e reduzida. A

inundação pode ser temporária ou permanente (ANDRADE; BRITO, 2010).

Figura 4 - Esquema demonstrando a distribuição de tabuleiros retangulares

Fonte:  Agência  Embrapa,  disponível  em:  <http://www.agencia.cnptia.e

mbrapa.br/gestor/arroz/arvore/ CONT000foh49q3602wyiv8065610d5y5f5im.html)

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/
http://www.agencia.cnptia.e/


Figura 5 - Irrigação por inundação 

Fonte:  Agência  Embrapa,  disponível  em:  <http://www.agencia.cnptia.em

brapa.br/gestor/arroz/ arvore/CONT000foh49q3602wyiv8065610d5y5f5im.html>

c) Irrigação superficial por faixas

É feita  através de faixas implantadas no terreno com pouco ou nenhuma

declividade transversal,  mas com alguma declividade longitudinal  compreendidas

entre diques paralelos que são irrigadas com água que se movimenta do canal de

alimentação  para  o  dreno  no  sentido  da  declividade  longitudinal  (ANDRADE;

BRITO, 2010).

http://www.agencia.cnptia.em/


Figura 6 - Esquema de irrigação superficial por faixas 

Fonte: Irrigação por inundação, disponível em: <  http://infgerais.blogspot.com.br/2010/02/i
rrigacao-por-inundacao.html >

Irrigação por Aspersão

Neste tipo de irrigação, um jato de água é lançado sob uma determinada

pressão, para cima e para o lado, podendo ser fracionado mecanicamente em um

emissor a fim de ser distribuída uniformemente em gotículas em área circular no

terreno a ser irrigado (ANDRADE; BRITO, 2010). É o método em que a aplicação

de água na superfície do terreno assemelha-se a uma chuva (FERREIRA, 2011).

Apresenta  uma grande variedade de equipamentos,  podendo ser  simples  como

canos perfurados até sistemas complexos totalmente mecanizados. Pode ser de 2

tipos: 

a) Sistemas  de  irrigação  por  aspersão  convencionais:  sistema  portátil,

semiportátil  (ou  semifixo)  e  fixo  permanente.  A mudança  de  posição  do

sistema de irrigação no terreno é efetuada manualmente;

http://infgerais.blogspot.com.br/2010/02/i


Figura 7 - Irrigação por aspersão convencional

Fonte:  EMBRAPA,  disponível  em:  <  http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes
/milho_6_ed/imetodos.htm>

b) Sistemas  de  irrigação  por  aspersão  mecanizada:  sistema  autopropelido,

sistema  de  montagem  direta  e  sistema  de  pivô  central.  A mudança  de

posição do sistema é realizada por máquinas para efetuar a distribuição de

água (ANDRADE; BRITO, 2010).

Figura 8 - Irrigação por aspersão mecanizada

http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes


Fonte:  EMBRAPA,  disponível  em:<  http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes

/milho_6_ed/imetodos.htm>

Irrigação localizada

A  irrigação  localizada  tem  por  princípio  a  aplicação  da  água  molhando

apenas uma parte do solo ocupada pelas raízes das plantas. A água é conduzida

por tubulações em baixa pressão, até as raízes das plantas ou até a região a ser

umedecida.  O  emissor  deve  distribuir  uniformemente  a  água  e  dissipar  a  sua

pressão  em  função  do  tipo  de  irrigação  localizada  a  ser  utilizada  (ANDRADE;

BRITO, 2010).

a) Gotejamento

Neste tipo de irrigação, a água é levada até o pé da planta ou a um cocho

úmido por uma extensa rede de tubulação fixa e de baixa pressão. A liberação da

água é feita  aos poucos em forma de gotas e com vazão reduzida  através de

gotejadores, em média é liberado de 1 a 10 litros por hora por gotejador. Esse

sistema tem alta eficiência na distribuição, evitando desperdícios de água e energia,

também possibilita  o uso simultâneo de fertilizantes juntamente com a água da

irrigação (AGEITEC, 2014).

Figura 9 - Sistema de irrigação por gotejamento 

http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes


Fonte:  AGEITEC  –  Agência  Embrapa  de  Informação  tecnológica,  disponível  em:<

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/pimenta/arvore/CONT000gn0jdxdz02wx5ok0li

q1mqq926zwu.html>

Figura 10 - Sistema de irrigação por gotejamento em solo coberto com plástico preto –
“mulch” 

Fonte:  AGEITEC  –  Agência  Embrapa  de  Informação  tecnológica,  disponível  em:

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/pimenta/arvore/CONT000gn0jdxdz02wx5ok0li

q1mqq926zwu.html)

b) Microaspersão

Na microaspersão a água é localmente aspergida por microaspersores em

pequenos círculos junto ao pé da planta. Neste sistema a maior velocidade de água

reduz a sedimentação das partículas coloidais nas paredes dos tubos, diminuindo o

entupimento do sistema (AGEITEC, 2014).



Figura 11 - Irrigação por microaspersão

Fonte:  AGEITEC  –  Agência  Embrapa  de  Informação  tecnológica,  disponível  em:  <
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/caju/arvore/CONT000fielotma02wyiv80z4s473
q0ytck3.html>

c) Tubos perfurados

Em sistemas de tubos perfurados não existem emissores, sendo esta função

desempenhada por orifícios ou poros. Possui custo acessível, mas a uniformidade,

na distribuição ao longo da linha de irrigação é bem menor que no gotejamento e na

microaspersão (AGEITEC, 2014).



Figura 12 -  Irrigação através de tubos perfurados

Fonte: Costa, 2006

 Irrigação  subterrânea  (subirrigação)  (TELLES,  2003;  ANDRADE;BRITO,

2010)

Este tipo de irrigação tem a aplicação de água realizada através de dois

processos: 

a) Elevação do nível do lençol freático

Consiste  na  elevação  do  nível  do  lençol  freático  para  propiciar  umidade

adequada ao sistema radicular das plantas. É comum em projetos de drenagem de

várzeas na cultura do arroz. 

O  processo  desse  tipo  de  irrigação  é  realizado  através  de  um processo

inverso à drenagem, onde os drenos têm seus fluxos de água controlados para

provocar a elevação do nível desse lençol.

b) Aplicação da água no interior do solo

Este sistema é feito através da aplicação da água no interior do solo usando

tubos  perfurados,  manilhas  porosas  ou  dispositivos  permeáveis  instalados  à

pequena profundidade. Esses tubos podem ser colocados mecanicamente no solo

por um sulcador.



Figura 13 - Sistema de irrigação subterrânea utilizada em Israel 

Fonte:  Revista  Shalom,  disponível  em:  <  http://revistashalom.wordpress.com/2

012/02/29/tecnica-de-irrigacao-subterranea-israelense-sera-implantada-em-lavoura-gaucha/

>

Tabela 9- Fatores que afetam a seleção do método de irrigação

http://revistashalom.wordpress.com/2


Fonte:  Adaptado  de  Turner,  1971  e  Gurovich,  1985  disponível  em:

<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_7_ed/irrigacao2.htm  >

A escolha do melhor método de irrigação dependerá das características do

solo  que  se  pretende  irrigar,  tais  como  velocidade  de  infiltração,  drenagem,

topografia,  lençol  freático,  salinidade,  clima  (ventos,  umidade  relativa  do  ar,

temperatura,  precipitação),  água  (disponibilidade  e  qualidade),  a  cultura  que  se

pretende  irrigar  (grão,  fruticultura,  cafeicultura,  forrageiras,  etc.)  e  de  aspectos

humanos e econômicos.

Atualmente,  um  dos  sistemas  em  expansão  é  a  irrigação  localizada  por

gotejamento. Possui como vantagens a economia de água e energia, assim como a

possibilidade de automação e fertirrigação. Quanto à produção florestal, o sistema

de irrigação de viveiros mais utilizado no Brasil  é  a microaspersão,  porém este

sistema ocasiona desperdícios; já o sistema de subirrigação contínua é uma boa

alternativa  para  a  economia  de  água,  além  de  ser  eficiente  para  um  rápido  e

controlado desenvolvimento de mudas (CARARO, 2004; AUGUSTO et al., 2007).

3.4 Referencial de custo dos sistemas

Os projetos de reúso de águas têm como justificativa econômica o custo mais

baixo  quando comparados aos custos  da utilização direta  de  água oriunda dos

sistemas  de  abastecimento  público.  Em  países  com  disponibilidade  hídrica

reduzida, a utilização desse tipo de água pode reduzir a demanda por águas de

melhor qualidade provenientes do sistema de abastecimento público e possibilitar,

assim,  o  aumento  na  cobertura  de  atendimento.  Em  casos  assim,  o  aspecto

principal passa a ser a oferta e não o preço da água. Em contraponto, em países

com disponibilidade hídrica razoável e altos índices de cobertura, o custo será de

fato um dos fatores decisivos nas tomadas de decisões (PINTO et al., 2006).

Os custos do tratamento de águas residuárias com a finalidade de reúso

variam muito conforme as características do efluente, do tipo de processo a ser

http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_7_ed/irrigacao2.htm


adotado, do clima da região, dos critérios do projeto, das condições locais e dos

custos locais unitários como mão de obra, materiais, terreno e energia (SANTOS,

2011).

Com relação à estimativa de custos, deve compreender o levantamento dos

custos  de  implantação  e  os  custos  anuais  de  operação  distribuídos  no  tempo

(SANTOS, 2011).

A utilização de águas residuárias em sistemas de irrigação pode reduzir os

custos de fertilização das culturas, assim como o nível requerido de purificação do

efluente, reduzindo, dessa forma, os custos de seu tratamento, uma vez que as

águas residuárias possuem diversos nutrientes e o solo e as culturas comportam-se

como biofiltros naturais (BRANDÃO et al., 2002).

Diversas pesquisas têm constatado que a produção agrícola é maior quando

alguma  forma  de  água  residuária  é  utilizada,  se  comparada  à  água  de

abastecimento com adição de fertilizantes artificiais (PESCOD; ARAR, 1988). Para

exemplificar,  Marcos  do  Monte  e  Sousa  (1992)  relataram  que  a  economia  em

fertilizantes artificiais, quando do reúso de esgotos na agricultura, poderia variar de

US $ 230/ha a US $ 530/ha.

3.5 Projeto de sistemas de reúso agrícola e florestal

3.5.1 Aspectos gerais 

Atualmente,  um  dos  sistemas  mais  apropriados  e  em  expansão  é  a

irrigação localizada por gotejamento. Dentre suas vantagens, está a economia de

água e energia, assim como a possibilidade de automação e fertirrigação. Outra

vantagem importante é que esse sistema possui baixo risco de contaminação de

operadores no campo e do produto agrícola final, o que é de extrema importância

quando se trata da utilização de águas residuárias (CARARO, 2004).



Estudos  já  verificaram  que  a  utilização  de  águas  residuárias  promove

aumentos de produtividade em diversas culturas, como melão, tomate, pimentão,

alho, pepino, feijão de vagem e maçã (NEILSEN et al., 1989). 

Com relação à produção florestal, o sistema de irrigação de viveiros mais

usual  no  Brasil  ainda  é  a  microaspersão.  No  entanto,  esse  sistema  gera

desperdícios devido a fatores como vento, espaços vazios e má distribuição dos

aspersores em relação às mudas. Assim, o sistema de subirrigação contínua pode

ser uma boa alternativa para a economia de água, além de ser um sistema eficiente

para um rápido desenvolvimento de mudas e, visando aproveitar águas residuárias,

tal  sistema  é  muito  adequado,  pois  diminui  a  possibilidade  de  contaminação

humana e do ambiente (AUGUSTO et al., 2007).

3.5.2 Dimensionamento

No  tratamento  de  esgotos  sanitários  para  reúso,  os  reatores  UASB  são

normalmente empregados a jusante apenas do tratamento preliminar, tornando-os

desprotegidos das variações de vazão de esgotos, visto que os TDHs (tempos de

detenção  hidráulica)  utilizados  são  relativamente  pequenos  (VAN  HAANDEL;

LETTINGA,  1994).  Assim, é recomendado que o reator  apresente condições de

atender a situações mais desfavoráveis, isto é, a vazão máxima diária de esgotos.

Para que o reator tenha eficiência, é importante a manutenção de um ótimo contato

entre a biomassa com os esgotos afluentes e o esgoto em tratamento (ReCESA,

2008).

Também é muito  importante que o projetista  considere um bom projeto das

unidades a montante do reator UASB, visando à garantia do bom funcionamento do

tratamento.  Na  visão  de  Chernicharo  (2007),  alguns  itens  são  importantes,  tais

como: 

- remoção de sólidos grosseiros e flutuantes (trapos, fibras, sólidos que sedimentam

e  matéria  graxa  que  flutua,  reduzindo  seu  volume  útil,  e  no  caso  da  escuma,



interferindo na qualidade do efluente - recomenda-se o uso de gradeamento com

espaçamento de até 6mm); 

- quanto à remoção de areia, é muito importante o projeto de boas unidades de

desarenação,  pois  a  areia  é  muito  fácil  de  ser  encontrada  dentro  de  reatores

anaeróbios, diminuindo o seu volume útil e consequentemente o TDH, o que afeta a

eficiência do sistema. Além disso, o acúmulo de areia pode levar ao entupimento

dos orifícios e ramais de distribuição do esgoto.

3.5.3 Exemplo comentado 

Um exemplo de sucesso do reúso de águas residuárias foi verificado em estudo

sobre a influência da água residuária sobre o crescimento de mamoneiras na região

nordeste do Brasil, a partir de técnicas de irrigação. Para  que  o  estudo  fosse

possível,  foram utilizados três diferentes tratamentos: 1)  irrigação com 100% de

água  residuária;  2)  irrigação  com 50% de  água  residuária  +  50% de  água  de

abastecimento; 3) irrigação com 100% de água de abastecimento (BARRETO et al.,

2008). Foram avaliadas as variáveis de altura da planta, diâmetro caulinar e área

foliar. Verificou-se que a altura, o diâmetro caulinar e a área foliar foram maiores

com  a  aplicação  de  água  residuária  quando  comparadas  com  a  água  de

abastecimento  e  com  a  mistura  das  duas.  Com  os  resultados  desse  estudo,

pôde-se  concluir  que  a  água  residuária  supriu  de  maneira  satisfatória  as

necessidades hídricas e nutricionais da mamoneira,  com a produção de plantas

mais vigorosas e maiores (BARRETO et al., 2008).

Outro  exemplo  de  sucesso  de  reúso  foram  experimentos  realizados  no

interior de São Paulo, que mostraram a viabilidade da utilização de efluentes de

esgoto doméstico na irrigação de uma cultura experimental de cana-de-açúcar. O

efluente foi retirado da estação de tratamento de esgoto do município e a irrigação

favoreceu uma melhor produtividade da cultura em relação ao manejo tradicional,

em que normalmente a plantação é adubada (QUINTO, 2009). 



3.6 Projeto de sistemas de reúso – Fitodepuração

Fitodepuração refere-se a sistemas de tratamentos de efluentes que utilizam

o  conjunto  solo-planta  para  o  pós-tratamento.  Pode  ser  definido  também como

sistemas  concebidos  para  tratamento  de  águas  residuárias  em  zonas  úmidas

artificiais com o objetivo de reproduzir os processos de autodepuração natural em

um ambiente controlável (GRANATO, 1995).

São elaborados com a finalidade de receber os esgotos e proporcionar um

incremento em sua qualidade. Podem ser definidos como sistemas alagados ou

saturados, de matriz solo, planta e microorganismos, construídos especificamente

para o controle de poluição ou tratamento de efluentes (PEREIRA, 2008).

A utilização  de  plantas  aquáticas  e  sua  microbiota  para  o  tratamento  de

águas  residuárias  promove  uma  melhoria  na  qualidade  da  água  enquanto  as

plantas  se  desenvolvem.  Possui  grande  relevância  no  uso  agrícola,  tanto  na

irrigação de culturas, como no fornecimento aos animais de criação e também para

o  abastecimento  público  de  água  para  residências  e/ou  indústrias  (GRANATO,

1995).

3.6.1 Espécies vegetais utilizáveis

As  macrófitas  aquáticas  são  as  espécies  vegetais  mais  utilizadas  nos

processos de fitodepuração. A importância dessas plantas aquáticas é amplamente

discutida  na  literatura  especializada,  sendo  sua  característica  bioindicadora  da

qualidade da água a mais conhecida (THOMAZ; BINI, 2003). Para se utilizar essas

plantas em processos de fitodepuração, é necessário um conhecimento prévio de

suas características biológicas e fisiológicas, além das condições que limitam sua

ocorrência e crescimento, da proliferação e manejo da espécie. 

No Brasil, algumas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes são bastante

conhecidas, como o aguapé (Eichornia crassipes e  Eichornia azurea), a alface ou

repolho  da  água  (Pistia  striotes),  a  salvinia  (Salvinia  molesta),  a  azola  (Azolla



caroliniana),  a  lentilha  da  água  (Lemma  minor e  Spirodela  polyrrhiza)  (KLEIN;

AMARAL, 1988).

Essas  espécies  têm  capacidade  de  remoção  dos  nutrientes  da  água,

principalmente nitrogênio e fósforo, contribuindo para a diminuição dos processos

de eutrofização nos corpos d’água receptores de efluentes.

O aguapé é a espécie mais citada visando à fitodepuração de massas de

água, porém os níveis de poluição não podem ser excessivamente altos (TOKI, et

al., 1994).

Figura 14 - Aguapé (Eichornia crassipes).

Fonte: Acervo do Autor

As  macrófitas  são  reconhecidas  por  sua  habilidade  de  acumulação  de

poluentes, que pode ocorrer devido aos seus processos metabólicos. As densas

coberturas dessas plantas pode reduzir  a quantidade de oxigênio nas camadas

inferiores abaixo delas favorecendo a desnitrificação e maximizando a remoção de

nitratos, além disso, há um favorecimento da sedimentação dos sólidos presentes

no efluente (RUBIO, et al., 2000; REDDY, 1983; POMPÊO, 2005).

É notório  o  conhecimento  dos especialistas  a  respeito  da  capacidade de

depuração dessas plantas e sua aplicação no tratamento de águas residuárias,

devido à grande capacidade de remoção de nutrientes presentes nesses efluentes.



Além  disso,  também  possuem  capacidade  de  remoção  de  metais  pesados

(GWENAELLE et al., 2001).

3.6.2 Características da água residuária a ser tratada

As características das águas residuárias refletem os usos aos quais foram

submetidas, podendo variar de acordo com o clima, a situação econômica e os

hábitos da população que utilizou a água. Dessa forma, os critérios adotados na

caracterização da água residuária devem se basear em aspectos físicos, químicos

e biológicos. 

No  caso  de  esgotos  domésticos,  os  nutrientes  contidos  nos  efluentes

possuem diferentes teores de macronutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. 

O grande benefício do uso de efluente de esgoto doméstico na irrigação é a

recuperação da água. Em regiões áridas e semiáridas, principalmente, o efluente

vem sendo fonte importante para a sustentabilidade da agricultura irrigada. 

3.6.3 Métodos e sistemas de fitodepuração

Diferentes tecnologias de fitodepuração têm sido utilizadas para o tratamento

de efluentes. Dentre elas, podemos citar os sistemas hidropônicos ou rizofiltração e

sistemas  wetlands,  que têm sido considerados opções viáveis  no tratamento de

efluentes  e  outros  tipos  de  águas  residuárias  em  função  da  simplicidade,  fácil

operação e baixo custo (COSTA, 2004).

A fitodepuração pode ser classificada de acordo com a técnica a ser utilizada,

da  natureza  química  ou  da  propriedade  do  poluente,  podendo  ser  dividida  em

(DINARDI, et al., 2003):

a) Fitoextração: a absorção dos contaminantes é feita pelas raízes, sendo

armazenados  nelas  ou  são  transportados  e  acumulados  nas  partes



aéreas. Esse tipo de metodologia é aplicada principalmente para metais

(Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) e outros compostos inorgânicos.

b) Fitoestabilização:  os  contaminantes  orgânicos  ou  inorgânicos  são

incorporados  à  parede  vegetal  ou  ao  húmus do  solo,  precipitando  os

metais em formas insolúveis.

c) Fitoestimulação: as raízes em crescimento promovem a proliferação de

microorganismos  na  rizosfera.  Esse  tipo  de  fitodepuração  aplica-se  a

contaminantes de origem orgânica.

d) Fitovolatização: tem como principal característica a absorção de mercúrio,

selênio  e  arsênio,  principalmente,  pelas  raízes,  sendo  convertidos  em

formas não tóxicas e depois liberados na atmosfera. Também pode ser

empregado para compostos orgânicos.

e) Fitodegradação:  enzimas  específicas  dentro  das  células  vegetais

degradam ou mineralizam os componentes orgânicos.

f) Rizofiltração  ou  Hidroponia:  esta  técnica  utiliza  plantas  terrestres  para

absorver, concentrar e/ou precipitar os contaminantes presentes no meio

aquoso, principalmente metais pesados e/ou elementos radioativos.

g) Barreiras  hidráulicas:  utilizam  algumas  arvores  de  grande  porte,

principalmente  as  que  possuem  raízes  profundas.  Retiram  os

contaminantes presentes na água, que são incorporados pelas enzimas

vegetais.

h) Capas  vegetativas:  constituídas  por  coberturas  vegetais,  utilizadas

principalmente em aterros sanitários para minimizar a infiltração da chuva.



i) Açudes  artificiais:  ecossistemas  formados  por  solos  orgânicos,

microrganismos, algas e plantas aquáticas vasculares que trabalham em

conjunto no tratamento de efluentes, através de ações combinadas de

filtração, troca iônica, adsorção e precipitação. É considerado o método

mais antigo de tratamento de esgotos.

Figura 15 - Representação esquemática de um sistema de tratamento de águas residuárias
baseado em macrófitas aquáticas livremente flutuantes, aguapé (Eichhornia crassipes) 

Fonte: Dinardi et al., 2003

Figura 16 - Estação de tratamento de esgoto com macrófitas



Fonte:  Voz  das  Águas,  disponível  em:  http://www.vozdasaguas.com/

2011/08/ete-ponte-dos-leites-em-araruama/

Os  sistemas  são  elaborados  com  a  finalidade  de  receber  os  esgotos  e

proporcionar um incremento em sua qualidade. Podem ser definidas como sistemas

alagados  ou  saturados,  de  matriz  solo,  planta  e  microorganismos,  construídos

especificamente  para  o  controle  de  poluição  ou  tratamento  de  efluentes

(CUNNINGHAM et al., 1996).

É um sistema artificialmente projetado formado por tanques rasos ou canais

preenchidos com meio suporte sobre o qual é adicionada a vegetação adaptada ao

plantio em áreas saturadas. Esses canais podem conter apenas uma espécie de

plantas ou uma combinação de espécies.  O esgoto escoa horizontalmente pelo

leito, com o nível da lâmina líquida mantido abaixo da superfície do leito, sofrendo

ação  de  microorganismos  aderidos  ao  suporte,  além da  ação  de  plantas  e  de

processos físicos como filtração e decantação. A manutenção do nível do esgoto

abaixo  do  nível  do  leito  permite  a  redução  de  riscos  de  geração  de  odores,

exposição das águas residuárias ao homem ou aos animais e a proliferação de

vetores de insetos (BRANCO; BERNARDES, 1983).

Em  resumo,  a  ação  depuradora  desses  sistemas  que  utilizam  plantas

flutuantes é devido à: a) adsorção de partículas pelo sistema radicular das plantas;

b) absorção de nutrientes e metais pelas plantas; c) pela ação de microorganismos

associados à rizosfera; e d) pelo transporte de oxigênio para a rizosfera.

As principais vantagens desses sistemas são: a) baixo custo de implantação

e de manutenção, sem necessidade de usar energia; b) alta eficiência de melhoria

dos  parâmetros  que  caracterizam  os  recursos  hídricos;  c)  alta  produção  de

biomassa  que  pode  ser  utilizada  na  produção  de  ração  animal,  energia  e

biofertilizantes;  d)  perfeita  integração  paisagística  na  natureza  através  de  um

caniçal construído e e) longevidade do sistema (para águas residuárias domésticos

mais do que 50 anos) (MOSSE et al., 1980).

As primeiras estações de tratamento através de plantas foram concebidas

por Reinhold Kickuth em 1974, professor catedrático da universidade de Göttingen.

http://www.vozdasaguas.com/


Ele  utilizou  uma  gramínea  das  margens  de  rios  e  lagoas  que  possuía  duas

vantagens muito importantes para ser usada como planta principal nas estações de

tratamento  de  águas  poluídas:  crescimento  rápido  (em  especial  as  raízes  e

rizomas) e sistema eficaz do transporte de oxigênio da parte  das folhas até as

raízes (CUNNINGHAM et al., 1996).

3.6.4 Produção agrícola e florestal em sistemas de fitodepuração

Atualmente vêm sendo desenvolvidos, em alguns países, diversos sistemas

de fitodepuração com o objetivo de reúso em sistemas agrícolas e florestais.

3.6.5 Referencial de custo dos sistemas

Os custos do tratamento de águas residuárias a partir da fitodepuração com a

finalidade de reúso podem variar muito conforme as características do efluente a

ser tratado, do clima da região, dos critérios do projeto, das condições locais e dos

custos locais unitários como mão de obra, materiais, terreno e energia. Além disso,

quanto à estimativa de custos, esta deve compreender o levantamento dos custos

de implantação e os custos anuais de operação distribuídos no tempo (SANTOS,

2011).

Apesar da quantificação de custos ser dependente de uma série de fatores

interligados, um método eficiente e de baixo custo de implantação é a utilização de

plantas aquáticas e sua microbiota visando remover, degradar ou isolar substâncias

tóxicas  das  águas  residuárias.  A utilização  de  plantas  aquáticas  como  agente

purificador na hidroponia, por exemplo, está relacionada à sua grande capacidade

de  absorção  de  nutrientes  e  pelo  seu  rápido  crescimento,  assim  como  pela

facilidade de sua retirada das lagoas em que são instaladas e ainda pelas diversas

possibilidades de aproveitamento da biomassa que pode ser colhida (GRANATO,

1995).



3.6.6 Projetos de sistemas de fitodepuração

Sistemas de fitodepuração são processos que utilizam as plantas  para  a

remoção de elementos tóxicos de solos e ecossistemas aquáticos contaminados,

apresenta-se como uma das mais  inovadoras alternativas para  o tratamento  de

efluentes além de ser considerado como uma solução ambiental  de baixo custo

para a depuração de águas. 

Com  a  finalidade  de  que  os  efluentes  tratados  atinjam  os  padrões  de

qualidade  correspondente  a  sua  classe  é  necessária,  muitas  vezes,  a

implementação de um tratamento que remova os poluentes gerados pela atividade

produtora deste efluente. 

3.7 Aspectos gerais 

A fitodepuração tem como objetivo principal a utilização direta de plantas in

situ  para  a  depuração  da  contaminação  de  efluentes,  através  da  remoção,

degradação/metabolização,  armazenamento  e  imobilização  dos  contaminantes

orgânicos ou inorgânicos (VYMAZAL, 2009; STOUT; NÜSSLEIN, 2010; VAMERALI

et al., 2010).

O êxito dos processos de fitodepuração dependem de vários fatores, dentre

eles (LASAT, 2002):

- A extensão da contaminação;

- O tipo de contaminante;

- A biodisponibilidade (capacidade que contaminante tem de ascender pela raiz);

- A habilidade que a planta utilizada tem em interceptar, absorver ou acumular o

contaminante em seus tecidos;

- A disponibilidade de luz;

- O pH;



- Tipologia do solo (fatores abióticos e climáticos).

Os  métodos  de  fitodepuração  são  extremamente  vantajosos,  pois  são

técnicas que podem ser executados no próprio local e são passivas; possuem baixo

custo;  apresentam  baixo  impacto  ambiental;  diminuem  a  dispersão  dos

contaminantes; a remoção de plantas inteiras ou partes delas é geralmente fácil;

não  necessita  de  equipamentos  sofisticados  para  controle  e  monitoramento

(PAULO; PRATAS, 2008; PRATAS et al., 2010, 2012).

3.7.1 Dimensionamento

O dimensionamento  deve ser  feito  por  meio  de medições  da área a  ser

utilizada para o tratamento via fitodepuração e do volume de água residuária gasto.

Assim, de acordo com as características da água a ser utilizada e com a pesquisa

das tecnologias mais adequadas, o projeto deverá ser elaborado e dimensionado

de acordo com medidas de áreas a serem utilizadas.

3.7.2 Exemplo comentado

A utilização de sistemas de fitodepuração para o tratamento de efluentes vem

sendo  empregada  em  diversos  setores.  A criação  de  suínos  tem  um  grande

potencial poluidor e vários estudos vêm sendo realizados para o tratamento dos

efluentes gerados por essa atividade.

O principal elemento poluidor oriundo dos efluentes da suinocultura são os

resíduos  sólidos,  uma  vez  que  esses  dejetos,  muitas  vezes,  são  lançados

diretamente nas fontes hídricas e bacias de rios com grande importância para o

abastecimento  público.  O  efeito  poluidor  traz  um  desequilíbrio  ecológico  e  na

redução  dos  níveis  de  oxigênio  dissolvido  na  água,  disseminação  de  agentes



patogênicos e  contaminação das águas potáveis  com amônia,  nitratos  e  outros

elementos tóxicos (JORGE, 2013).

Estudos sobre o tratamento dado aos efluentes da suinocultura relatam que,

após os tratamentos tradicionais que possuem um custo elevado, o resíduo final

não deve ser lançado em cursos d’água, pois seus valores encontram-se acima do

permitido pela legislação ambiental vigente (OLIVEIRA et al., 1993).

Jorge (2013) estudou a fitodepuração como complemento no tratamento de

águas  residuais  provenientes  da  suinocultura,  para  que  atendam  a  legislação

vigente de descarte e reúso.

Para  isso  foi  utilizado  o  aguapé  (Eichorrnia  crassipes),  espécie  que  vem

sendo bastante utilizada em sistemas de fitodepuração, pois tem a capacidade de

extrair os nutrientes dissolvidos nos cursos d’água filtrando através das suas raízes

o material particulado disperso, além disso, pode absorver metais pesados como

prata, chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros, e pode promover a oxigenação da

água tanto pelas suas partes aéreas como pela associação de microorganismos no

seu sistema radicular (JORGE, 2013).

Jorge (2013) realizou um estudo no Campus Nilo Peçanha (CANP) do IFRJ,

onde a suinocultura  conta  com 25 matrizes  em um plantel  de  200 animais  em

média, almejando a estabilização com 60 matrizes e uma produção quinzenal de 50

leitões em média.

O tratamento inicial dos efluentes líquidos foi feito por decantação, sendo a

primeira fase anaeróbia no fundo das lagoas facultativas e a segunda fase por

processo  aeróbio  em  sua  superfície  quando  em  contato  com  o  oxigênio.  Em

seguida de acordo com o fluxo, o efluente foi direcionado para lagoas rasas com

aguapé, onde foi realizado o processo de fitodepuração.



Figura 17 - Vista da lagoa de fitodepuração com aguapé

Fonte: Jorge, 2013

O  aguapé  promoveu  a  retirada  dos  sólidos  em  suspensão  e  também  a

retirada dos metais pesados que podiam estar dissolvidos na água, além da retirada

de fosfatos e nitratos. O sistema radicular promoveu a retirada do material sólido

através da filtragem mecânica dos sólidos em suspensão. 

Foram realizados monitoramentos desde o início do tratamento na estação

de  tratamento  dos  efluentes  da  suinocultura  do  IFRJ  –  Campus  Nilo  Peçanha.

Foram obtidos os resultados demonstrados no quadro que se segue:



Tabela 10 - Resultados obtidos em diferentes fases do tratamento de efluentes da
suinocultura 

R
es

u
lt

a
d

o

pH
Turbidez

(NTU)

Nitrogênio
amoniacal

(mg/L)

DQO
(mgO2/L)

DBO
(mg/L)

Sólidos
sedimentáveis

(mL/L)
Amostra
lâmina
d’água

7 2715 1960 2329,13 603 220

Amostra
após

lagoa de
aguapé

6 109 19,6 35,28 211,5 Não detectado

Eficiência 95% 99% 98,49% 64,90% 100%
Fonte: Jorge, 2013

Baseado nos resultados obtidos, Jorge (2013) chegou à conclusão de que o

tratamento  realizado  é  eficiente  em  relação  à  remoção  dos  materiais

biodegradáveis  e  não  biodegradáveis,  nitrogênio  amoniacal  e  turbidez.  Também

observou que os padrões obtidos atendem à resolução CONAMA 430/2011, que se

refere à remoção da DBO com eficiência acima de 60%, nitrogênio amoniacal com

limite  de  20mg/L  e  sólidos  sedimentáveis  com  limite  de  1ml/L.  Além  disso,

constatou-se que o tratamento de água residuais com aguapé só será eficiente

após  o  efluente  passar  pelas  etapas  de  tratamento  nos  tanques  e  lagoas  de

tratamento anaeróbico e aeróbico. 

A água  resultante  desse  processo  possui  características  que  atendem  à

legislação vigente, podendo ser utilizada para fertirrigação tanto do pasto utilizado

pelos animais, como para culturas adjacentes aos tanques.

3.7.3 Exercícios propostos

a) Discorrer  a  respeito  dos  sistemas  de  fitodepuração  e  suas  principais

vantagens e desvantagens.
b) Quais as principais espécies vegetais, e suas características, utilizadas

em sistemas de fitodepuração?
c) Quais  os  principais  aspectos  que  devem  ser  considerados  para  a

utilização dos sistemas de fitodepuração?
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