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RESUMO 

Nas regiões urbanas das grandes cidades verifica-se um maior problema de 
destino de efluentes das estações de tratamento devido à junção dos esgotos em 
grandes volumes. Desta forma o cultivo hidropônico torna-se importante, por sua 
característica intensiva, como alternativa de reúso de águas residuárias. O presente 
trabalho apresenta como objetivo a otimização do balanço hídrico-nutricional do 
cultivo hidropônico de forragem verde (FVH) utilizando esgoto tratado. Realizou-se a 
produção de forragem hidropônica de milho (Zea mays L.), com o cultivar híbrido 
duplo AG1051, no campo experimental da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), na cidade de Natal-RN-Brasil. O efluente tratado essencialmente 
doméstico teve origem de decanto-digestor de duas câmaras em série seguido de 
filtros anaeróbios afogados. O sistema hidropônico experimental foi composto de 08 
canteiros, com contornos limitados por alvenaria de tijolo cerâmico vazado, medindo 
cada um 2,5 (dois e meio) metros de comprimento por 1,0 (um) metro de largura, 
com inclinação de 4 % (m/m) no sentido longitudinal, nivelado cuidadosamente, de 
forma a não permitir caminhos preferenciais no fluxo. Destas dimensões, a área útil 
de semeio foi de 2 (dois) metros quadrados. Os canteiros de cultivo foram 
impermeabilizados (fundo e laterais) com lona plástica de 200 micra de espessura, 
na cor branca. Controladas a entrada e a saída de efluente nos canteiros, com ciclos 
de 12,68 minutos, realizou-se regas de 1,18 minutos. Os tratamentos constituíram-se 
de : T1 – 24 horas/dia sob rega com vazão de 2 L/min ; T2 - 12 horas/dia sob rega 
com vazão de 4 L/min ; T3 – 12 horas/dia sob rega com vazão de 2 L/min ; e T4 – 16 
horas/dia sob rega com vazão de 3 L/min. Houve avaliações da demanda 
evapotranspirométrica, do afluente e do efluente do Sistema Hidropônico visando 
caracterizar e monitorar parâmetros físico-químicos como: pH, temperatura, 
Condutividade Elétrica e Coliformes Fecais. Este último foi analisado aos 11 dias 
após o semeio(DAS) e aos 14 DAS. Os demais foram analisados diariamente. O 
semeio foi realizado nas datas de 21 de fevereiro de 2007, primeiro experimento, e 
10 (dez) de abril de 2007, segundo experimento. A densidade de semeio foi de 2 kg 
de sementes, pré-germinada 48 horas antes, por metro quadrado de canteiro. O 
delineamento foi o inteiramente casualizado com duas repetições, em dois 
experimentos. Foi aplicado o teste Tukey de média a cinco por cento de 
probabilidade. O ciclo de cultivo foi de 14 DAS com demanda evapotranspirométrica 
máxima, atingida pelo T1, de 67,44 mm/dia. Para os parâmetros analisados, como 
massa de matéria verde - Kg, produtividade-Kg/m2 e razão de produção de FVH/Kg 
de semente utilizada no semeio, o melhor resultado foi apresentado pelo T1, 
obtendo valor de até 19,01 Kg/m2. Sem diferença significativa, logo em seguida, o T4 
com 16 horas sob ciclo de rega. Os Tratamentos 2 e 3 com 12 horas sob ciclo de 
rega, obtiveram resultados inferiores aos demais Tratamentos. Como sistema de 
tratamento, apresentou-se eficiente na redução da salinidade. O T1 obteve redução 
média máxima de 62,5 %, aos 7 DAS, na quantidade de sais que entram no sistema 
em são absorvidos no cultivo. O cultivo FVH atuou reduzindo a carga microbiológica, 
apesar da relativa boa qualidade microbiológica do afluente do sistema Hidropônico. 
Percentuais significativos de redução foram alcançados, com até 90,23% de redução 
de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), constituindo, assim, o Sistema 
Hidropônico como boa alternativa de tratamento de efluentes de Reatores de alta 
Eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: reúso de água, evapotranspiração, hidroponia com esgoto tratado.
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ABSTRACT 

In the urban areas of the cities a larger problem of destiny of effluents of the 
treatment stations is verified due to the junction of the sewages in great volumes. 
This way the hidroponic cultive becomes important, for your intensive characteristic, 
as alternative of reuse. This work presents as objective the improvement of the 
relation hidric-nutritious of the hidroponic cultive of green forage (FVH) using treaty 
sewage. The production of forage was with corn (Zea mays L.), using double hybrid 
AG1051, in the experimental field of the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN), in the city of Natal-RN-Brazil. The treated effluent essentially domestic had 
origin of anaerobic reactor, type decant-digester of two cameras in series followed by 
anaerobic filters drowned. The hidroponic experimental system was composed of 08 
stonemasons, with limited contours for masonry of drained ceramic brick, measuring 
each one 2,5 meters in length for 1,0 meter of width, with inclination of 4% (m/m) in 
the longitudinal sense, leveled carefully, in way to not to allow preferential roads in 
the flow. These dimensions, the useful area of Isow was of 2 square meters. The 
stonemasons of cultive were waterproof (found and lateral) with plastic canvas of 200 
micres of thickness, in the white color. Controlled the entrance and exit of the 
effluente in the stonemasons, with cycles of 12,68 minutes, it being water of 1,18 
minutes. The treatments were constituted of: T1 - 24 hours/day under it waters with 
flow of 2 L/min; T2 - 12 hours/day under waters with flow of 4 L/min; T3 - 12 
hours/day under waters with flow of 2 L/min; and T4 - 16 hours/day under waters with 
flow of 3 L/min. There were evaluations of the evapotranspirometric demand, of 
hidroponic system affluent and effluent seeking to characterize and to monitor 
physical-chemical parameters as: pH, temperature, Electric Conductivity and Fecal 
Coliforms. This last one was analyzed to the 11 days after isow (DAS) and to the 14 
DAS. The others were analyzed daily. I sow it was accomplished in the dates of 
February 21, 2007, first experiment, and April 10, 2007, second experiment. The 
density of Isow was of 2 kg of seeds, germinated before 48 hours, for square meter 
of stonemason. The statistic delineament was it casual entirely with two repetitions, in 
two experiments. It was applied Tukey test of average to five percent of probability. 
The cultivation cycle was of 14 DAS with evapotranspirometric demand maximum, 
reached by T1, of 67,44 mm/day. The analyzed parameters, as mass of green matter 
- Kg, productivity-Kg/m2 and reason of production of seed FVH/Kg used in Isow, the 
best result was presented by T1, obtaining value of up to 19,01 Kg/m2 of cultive. 
Without significant difference, the T4 presented greats values with 16 hours under 
cycle of water. The Treatments 2 and 3 with 12 hours under cycle of water, they 
obtained inferior results to the other Treatments. As treatment system, came efficient 
in the reduction of the salinity. T1 obtained reduction medium maxim of 62,5%, to the 
7 DAS, in the amount of salts that enter in the system in they are absorbed in the 
cultivation. The cultivation FVH acted reducing the microbiologic load. Significant 
percentile of reduction they were reached, with up to 90,23% of reduction of Units of 
Colonies (UFC), constituting, like this, the Hidroponic System as good alternative of 
treatment of effluents of Reactors of high Efficiency.

KEY-WORDS: reuse of water, evapotranspiration, hidroponic system with treated sewage. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, em grande parte do nosso planeta, observa-se uma intensa 

deterioração da qualidade das águas, sendo esta situação ainda mais preocupante 

quando se considera a forte limitação dos recursos hídricos disponíveis para 

utilização pelo homem. A utilização das águas naturais, já escassas, deve-se 

restringir a usos mais nobres. Verifica-se a ocorrência de processos poluidores que 

comprometem gravemente a qualidade da fração de água passível de uso pelo ser 

humano. Os esgotos sanitários provocam sérios problemas de poluição ambiental e 

de saúde pública, quando não são devidamente tratados. O tratamento dos esgotos 

fundamenta-se em controlar a quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos, 

evitando assim a poluição, além de eliminar ou diminuir os microrganismos 

patogênicos. 

Baixos índices de atendimento de serviços de saneamento básico à 

população brasileira, sobretudo coleta e tratamento de esgotos sanitários, devem-se 

principalmente a problemas de ordem política e econômica. Bons níveis de 

qualidade ambiental, saúde pública e desenvolvimento humano, não se alcançam 

enquanto os esgotos ou até mesmo efluentes de Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETE) são lançados no meio ambiente sem o devido controle. Para tanto se 

faz necessário a disposição de efluentes de ETE de forma segura do ponto de vista 

ambiental. 

Contudo, os esgotos guardam matéria orgânica e água, geralmente 

desperdiçadas, mas que podem ser aproveitadas. O uso de efluentes tratados como 

fonte de nutrição vegetal preserva os nossas fontes de água e por consequência 

aproveita-se de maneira produtiva o esgoto através do uso dos nutrientes nele 

contidos.

A pequena parcela dos esgotos que recebe tratamento no Brasil está inserida 

nas grandes cidades nas quais encontra-se a centralização, ou seja, a junção dos 

esgotos em grandes volumes, adotando assim tecnologia sofisticada com altos 

custos de operação, tanto pelo manejo complexo quanto pela descarga dos 

efluentes nos cursos d’água (ANDRADE NETO e CAMPOS, 1999).

Nas regiões urbanas, onde há maior problema de destino de efluentes das 

estações de tratamento, há carência de área disponível para reúso e desta forma a 

técnica da hidroponia torna-se interessante, pois em pequenas áreas tem-se grande 

produtividade, quando comparado à áreas exploradas na agricultura convencional. O 
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cultivo hidropônico permite a utilização de todo ou quase todo efluente, contribuindo 

para o controle da poluição, promovendo a remoção de nutrientes eutrofizantes, 

principalmente nitrogênio e fósforo, retidos na biomassa vegetal do cultivo 

hidropônico (ANDRADE NETO et al., 2002). A remoção de nutrientes limitantes 

neste cultivo se dá de maneira muito eficiente, pois as gramíneas em cultivo 

hidropônico utilizando esgoto tratado apresentam altos níveis de crescimento, sendo 

assim eficiente não só em diminuir concentração poluente do efluente das Estações 

de Tratamento de Esgotos, mas também em minimizar o volume de líquido a partir 

de altas taxas de evapotranspiração. 

Por característica intensiva, tem a possibilidade de produção em pequenas 

áreas e portanto próximas aos grandes centros, onde se encontram os pontos de 

captação de efluentes das estações de tratamentos de esgotos, reduzindo assim 

custos de transporte ou adução do emissário até o campo produtivo; A hidroponia 

possui significativo controle com relação a riscos de saúde comparativamente à 

outras técnicas de reúso de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos, como 

fertirrigação por aspersão por exemplo. 

O uso de esgoto proveniente de estações de tratamento de esgotos em 

hidroponia substitui de maneira satisfatória o uso de formulações químicas 

convencionais como soluções nutritivas neste tipo de cultivo. Estudos diversos 

mostram que o esgoto tratado apresenta, em níveis adequados, nutrientes 

essenciais ao crescimento das plantas e que ao mesmo tempo seriam de grande 

avaria se lançados em corpos aquáticos. Destaca-se que é imprescindível que o 

efluente usado tenha determinados parâmetros para que facilmente se adapte como 

solução nutritiva, como por exemplo baixas concentrações de sólidos em suspensão, 

devido estes se agregarem nas raízes das plantas cultivadas e assim diminuindo sua 

oxigenação, afetando por conseqüência a rizosfera do vegetal. 

A produção de Forragem utilizando gramíneas se adequa muito bem a este 

tipo de cultivo por suas características de rusticidade, principalmente suportando 

desbalanços nutricionais, destacando o excesso de nitrogênio. As gramíneas são 

plantas com fisiologia eficiente no que diz respeito à produção de biomassa 

tornando-se assim de grande importância na remoção de nutrientes de efluentes e, 

por conseqüência, a alocação destes em tecidos vegetais úteis à produção de 

alimentos, direta ou indiretamente. 

O desenvolvimento econômico/social deixa de ser importante se não estiver 

inserido em conjunto com aspectos de saúde pública, ou seja, incorporando 
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parâmetros do saneamento ambiental. Não é interessante ter uma importante 

técnica ou empreendimento que propicie desenvolvimento econômico e social caso 

este gere riscos a saúde pública, pois não há porque desenvolver se não estiver 

indivíduos sadios para aproveitar dessas melhorias que novas técnicas nos 

proporcionam.

O presente trabalho apresenta como objetivo a avaliação e acompanhamento 

para melhor ajuste do aporte hídrico-nutricional e adequação da vazão do sistema 

hidropônico utilizando esgoto tratado em conjunto com oscilação da vazão dos 

sistemas coletores de esgotos sanitários. Portanto, torna-se importante, em conjunto 

com o benefício ambiental, aspectos de aumento da viabilidade do cultivo a partir da 

otimização do balanço hídrico-nutricional do cultivo hidropônico de forragem verde 

utilizando esgoto tratado. Considerou-se a quantidade mínima de esgoto tratado 

para manter um patamar de 20 Kg de forragem por metro quadrado, ou seja, 

produção à níveis competitivos da hidroponia convencional.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 2.1 Conjuntura Atual do Reúso  

É cada vez mais crescente a consciência do uso racional e sustentável dos 

recursos naturais presentes no meio-ambiente. Dentre eles e de forma primordial 

está a água que, juntamente com a população, encontra-se mal distribuída 

geograficamente.

De acordo com Cavallini et al.(2005) 75% dos habitantes da América Latina 

no final do século XX residem em áreas urbanas nas grandes cidades devido a 

intensa migração da população rural. Concomitante a esta evolução há demanda 

cada vez maior de recursos naturais, principalmente água e solo. Folegatti et al.

(2005) citam que o crescimento populacional demandou uma maior captação de 

água para o contínuo desenvolvimento das atividades humanas, provocando uma 

queda na qualidade deste recurso em suas fontes naturais. 

De acordo com o IBGE (2000) 52,2% dos municípios brasileiros apresentam 

serviço de coleta, e desse total somente 20,2% tratam o esgoto coletado. 

Em 1998 menos de 14% dos 600 m3/s de esgotos domésticos coletado na 

América Latina recebiam algum tratamento antes de ser disposta em rios, mares ou 

áreas de cultivo, e apenas 6% recebe tratamento satisfatório (CAVALLINI et al.,

2005). Aliado a isto demonstra-se uma alta incidência de enfermidades infecciosas 

associadas a água, sendo assim um importante ambiente de transmissão de 

parasitas, bactérias e vírus.

Os esgotos sanitários podem originar os mais sérios problemas de poluição 

ambiental e de saúde publica, quando não são tratados. Contêm sólidos e matéria 

orgânica, seja em partículas ou dissolvida, em quantidades geralmente maiores do 

que podem ser assimiladas pela Natureza nos locais onde são lançados, sais 

minerais nutrientes, que em excesso provocam o crescimento desordenado de 

algas, ao ponto de tornar imprestáveis as coleções e cursos de água, e a grande 

maioria dos microorganismos que causam doenças (ANDRADE NETO e CAMPOS,

1999).

No Brasil são encontradas situações de seca comparáveis as de países sem 

água, principalmente na região semi-árida. Por outro lado, a população não está 

concentrada nas regiões com grande potencial hidrográfico. Cerca de 70% de toda 
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água doce disponível está na região amazônica, enquanto 30% está irregularmente 

distribuída no resto do país, onde vive 93% da população (ANDRADE NETO, 2002). 

O cenário citado também contribui para perda rápida de áreas de cultivo e isto 

forçou a dar prioridade ao uso da água superficial para consumo humano, agrícola e 

industrial. Por conseguinte, a atividade agrícola localizada na periferia das cidades 

foi seriamente afetada, sendo a opção para o uso da água residuária como sua 

única alternativa de sobrevivência. Considerando os produtos das áreas agrícolas 

irrigadas com águas residuárias na Argentina, Colômbia, México, Nicarágua, Peru e 

República Dominicana, são destinados 81% a processamentos industriais, 10% para 

frutíferas e 7% para olerículas (CAVALLINI et al., 2005). Como bem resume Cavallini 

et al.,(2005) o potencial da integração do tratamento de esgotos domésticos e uso 

agrícola das águas residuais como um mecanismo para reduzir os investimentos e 

custos de operação em ambas as atividades ainda não foi compreendido na sua 

verdadeira dimensão 

Sabe-se que o reúso dos esgotos domésticos, quando não tratados, podem 

contaminar o ambiente com bactérias, parasitas e vírus criando, portanto, graves 

problemas de saúde pública, pois propagam doenças bacterianas e virulentas, 

afetando trabalhadores e consumidores das culturas irrigadas (BASTOS et al. 2003). 

O reúso de águas residuárias não é empregado somente em produtos 

agrícolas, mas em diversas atividades, tais como resfriamento de águas nas 

indústrias, recarga de aqüíferos, água potável para uso doméstico e irrigação 

paisagística (FOLEGATTI et al., 2005). 

Andrade Neto (2002) bem exemplifica outros tipos de reúso, como se 

descreve a seguir: 

 RECARGA DE AQUÍFEROS 

A recarga de aquíferos é praticada para repor a capacidade de mananciais 

subterrâneos ou para evitar o avanço da intrusão marinha sobre aquíferos costeiros.

 REÚSO EM EDIFÍCIOS 

A água residuária é captada num reservatório, passando por um tratamento 

geralmente simples e posteriormente alimenta uma rede especial para descarga de 

vasos sanitários ou outros usos como irrigação de áreas verdes ou lavagem de 

pátios.

 REÚSO URBANO NÃO POTÁVEL 

O uso urbano de esgotos tratados pode ser empregado para irrigação de 

parques e jardins públicos, áreas verdes e canteiros; irrigação de campos 
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recreativos; alimentação de lagos para diversos fins; reservas de proteção contra 

incêndio; lavagem de pátios e vias públicas; lavagem de veículos de atividades 

públicas

 REÚSO EM INDÚSTRIAS  

Há potenciais de reúso de água em torres de resfriamento, construção 

civil(cura de concreto e compactação de solos), irrigação de áreas verdes, lavagem 

de máquinas, peças, equipamentos e pisos, transporte de resíduos, lavagem de 

veículos e lavagem de gases em chaminés. 

 REÚSO NA AQUICULTURA 

O uso de esgotos sanitários, tratados ou não, em piscicultura é a principal 

forma de reúso em aquacultura. No Rio Grande do Norte, na década de 1980, foram 

realizadas pesquisas de povoamento de peixes em lagoas de estabilização com 

sucesso quanto a produtividade, porem as pesquisas foram interrompidas porque os 

peixes eram sistematicamente roubados, mesmo havendo a identificação do 

tratamento de esgotos nas lagoas. 

 2.2 Disposição de Esgoto no Solo  

Segundo Bastos et al. (2003), vários fatores contribuíram para que o interesse 

pela disposição de efluentes no solo fosse ampliado e se mostrasse cada vez mais 

frequente em todo mundo. Dentre eles destacam-se a escassez de recursos 

hídricos, a crescente deterioração dos mananciais de água, as limitações para 

viabilizar soluções mais complexas de tratamento, o elevado custo de insumos 

agropecuários e o aumento do conhecimento científico na área de tratamento e 

reúso das águas. 

Como descreve Folegatti et al. (2005) a disposição de esgoto no solo originou 

as fazendas de esgotos situadas em alguns países da Europa. Na Inglaterra, em 

1850, foi aprovada a prática do reúso pela Comissão Real da Disposição de Esgoto. 

Esta comissão recomendou o uso de filtros construídos artificialmente para purificar 

o esgoto, antes deste ser usado na irrigação. Em 1868, na França, implantou-se um 

sistema de coleta de esgotos, e quatro anos depois, irrigavam-se novecentos 

hectares com parte dos esgotos de Paris. Na mesma época, na Alemanha, irrigava-

se com esgoto tratado centeio, trigo, cevada, aveia, milho, batata, beterraba e 

cenoura. Na Austrália, precisamente em Melbourne, implantou-se a Fazenda 

Werribbee, com intuito de descartar e tratar seu esgoto antes de utilizá-lo na 
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irrigação de plantas forrageiras para a alimentação de bovinos e ovinos. Até hoje, 

este empreendimento é bem sucedido e atualmente irrigam-se 10.000 ha com 

efluente proveniente do maior sistema de lagoas de estabilização do mundo. Nos 

EUA, os primeiros projetos de reúso foram criados em 1880, e o principal tratamento 

de esgoto era a disposição no solo (FOLEGATTI et al., 2005). 

O método mais alternativo de disposição no solo está relacionado aos 

objetivos desejados, seja a disposição final de esgotos, o tratamento com destino 

nos corpos receptores ou a produção agrícola a partir do uso de águas residuárias. 

Para este último, a intensidade de aplicação deve ser aliada às boas práticas de 

cultivo agronômico, em função, principalmente, do solo, da água, das condições 

climáticas, do tipo da cultura cultivada e do método utilizado para disposição 

(CHERNICHARO et al., 1997) 

 2.3 Característica Fertilizante dos Esgotos 

Nas últimas décadas, o setor agrícola sofreu acentuada modernização. A 

evolução que originou a moderna agricultura, foi fundamentada na necessidade de 

se produzir mais. Para se atingir este objetivo, foi necessário melhorar as condições 

para o desenvolvimento das plantas por meio da adubação química, do uso de 

defensivos agrícolas, da melhoria genética das plantas, da irrigação, do manejo de 

solo e de tantos outros insumos e técnicas capazes de conduzir os cultivos a 

melhores produtividades (VILLELA JÚNIOR et al., 2003). 

Os esgotos detêm teores consideráveis de nutrientes. Estudos realizados 

citados por Sousa et al., 2005 mostraram que a produtividade (t/ha) de culturas 

irrigadas com esgotos tratados foi superior (15 a 30%) àquela de culturas irrigadas 

com água de abastecimento e solo adubado com NPK (nitrogênio, fósforo e 

postássio), demonstrando a viabilidade do uso de esgoto na irrigação. 

Em seu objeto de estudo, Gomes Filho et al.,2001 constatou que águas 

residuárias da suinocultura podem apresentar nutrientes em quantidades suficientes 

para serem aproveitadas na fertirrigação de culturas agrícolas, levando ao aumento 

da produção e produtividade, sendo que aproximadamente dois terços do nitrogênio, 

um terço do fósforo e quase 100% do potássio, encontram-se na água residuária na 

forma mineral, isto é, numa forma prontamente assimilável pelas culturas. Além 

disso os efluentes de biodigestores apresentam nutrientes mais facilmente 
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absorvíveis pelas plantas, quando comparados ao material orgânico antes do 

processo de biodigestão (VILLELA JÚNIOR et al, 2003). 

O reúso de esgotos domésticos na agricultura evita a utilização de adubos 

minerais e, conseqüentemente, agrega no mínimo três vantagens: 1) dispensa 

fertilizantes minerais, 2) elimina a provável contaminação das águas subterrâneas e 

superficiais por fertilizantes, e 3) supre a escassez de água para fins domésticos 

(SOUSA et al., 2001). 

De acordo com Campos et al., (1999), os esgotos sanitários são ricos em 

matéria orgânica e macronutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) e micronutrientes 

essenciais às plantas. A concentração destes elementos no esgoto está em função 

diretamente no processo de tratamento empregado (CHERNICHARO et al., 1997). 

As águas residuárias podem apresentar nutrientes em quantidades suficientes 

para serem aproveitadas na fertirrigação de culturas agrícolas, levando ao aumento 

da produção e produtividade, sendo que aproximadamente dois terços do nitrogênio, 

um terço do fósforo e quase 100% do potássio, encontra-se na água residuária na 

forma mineral, isto é, numa forma prontamente assimilável pelas culturas (GOMES 

FILHO et al., 2001). 

Sousa et al., 2005 destaca que apesar das plantas assimilarem nitrogênio na 

forma de nitrato e na forma de íon amônio, importância se dá o fato de que os 

efluentes dos esgotos tratados utilizados na irrigação continham altas concentrações 

de nitrogênio amoniacal e forte concentração de matéria orgânica pois nestes casos 

o nitrogênio fica adsorvido na matéria orgânica e liberado para as raízes de acordo 

com a necessidade da planta, ao contrário do nitrato que em casos locais de baixa 

matéria orgânica apresenta um risco maior de lixiviação. 

Sousa et al., 2001 em seu trabalho verificou que o efluente do reator UASB 

(Upflow Anaerobic Sludge Blanked – Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo) continha uma alta concentração de nutrientes (50mg/L de 

Nitrogênio, 7,0mg/L de P e 25,08mg/L de K). Nas unidades de pós-tratamento, as 

concentrações de N e P mantiveram-se ainda altas, exceto no efluente final das 

lagoas de polimento (8,9 mg/L de N-NH4
+ e 4,71mg/L de P). Observa-se que 

concentrações de nitrogênio amoniacal maiores que 30mg/L não são recomendadas 

para a irrigação e, tratando-se de culturas sensíveis, teores de nitrogênio amoniacal 

acima de 5mg/L já causam efeitos negativos para as culturas. No entanto, quando 

se observa que a quantidade de nitrogênio disponível por hectare pode ser 

insuficiente, por exemplo, para irrigação de gramíneas durante a estação quente e 
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em solos com teor de matéria orgânica menor que 2,5%, que, segundo Malavolta et 

al (2002), necessitariam de adubação mineral na ordem de 200kg/ha de nitrogênio 

por ciclo. 

Lagoas rasas, possibilitam o aproveitamento de mais de 84% da radiação 

incidente. Esse fator favorece o processo de fotossíntese, reduzindo sobremaneira a 

concentração de CO2. Com a diminuição da acidez, ocorre a elevação do pH, 

prevalecendo a fase gasosa da amônia e o desprendimento de gás amônia da fase 

líquida. Com relação ao fósforo e ao potássio expressos em P2O5 e K2O, 

respectivamente, estes encontram-se em quantidades consideráveis. No entanto, no 

caso específico do fósforo, observa-se uma menor quantidade para o efluente 

advindo de sistema wetland. Sabe-se que o fósforo é um constituinte fundamental 

que armazena e transfere energia à planta, e sem a presença desse não ocorre 

nenhum processo metabólico. Sabe-se também que se deve evitar a fixação do 

fósforo na formação de complexos que a planta não consegue absorver.

Segundo Primavesi (2002) três fatores contribuem para manter a 

disponibilidade do fósforo para a planta: manutenção do pH perto da neutralidade, 

solo ou ambiente adequadamente arejado e a permanente incorporação da matéria 

orgânica que permite a humificação, aumentando o tamponamento e possibilitando a 

ligação do fósforo em compostos de húmus que mantêm formas de fósforo 

disponíveis para a maioria das plantas. Dessa forma, mesmo considerando que uma 

significativa quantidade de fósforo fica retida no lodo, a fertirrigação com efluentes 

tratados fica favorecida devido ao constante incremento de matéria orgânica e 

macronutrientes durante todo o ciclo da planta. Reforçando assim, Gomes Filho et 

al., 2001 observou que a deficiência de oxigênio na água residuária da suinocultura 

é um dos fatores que têm prejudicado o uso desses resíduos em hidroponia. Em 

vista disso, acredita-se que a aeração artificial venha minimizar esses problemas. 

Taxas médias de remoção de DQO e DBO são superiores quando o cultivo 

hidropônico da aveia é aplicado de forma conjunta com o sistema de aeração, 

indicando melhor eficiência no tratamento de águas residuárias da suinocultura. 

O uso indiscriminado de fertilizantes minerais, tanto em sistemas 

convencionais de cultivo quanto em sistemas hidropônicos, pode causar sérios 

danos ao meio ambiente e provocar escassez precoce de muitas reservas naturais 

de alguns elementos essenciais à agricultura, fato este que deu origem a muitos 

estudos e aplicações práticas, com o intuito de diminuir ou até mesmo substituir, os 

fertilizantes minerais por biofertilizantes ou fertilizantes orgânicos (VILLELA JÚNIOR 
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et al., 2003). Como exemplo, Gomes Filho et al. (2001) realizaram uma análise onde 

os tratamentos foram constituídos por cultivo da aveia forrageira em soluções 

nutritivas contendo águas residuárias da suinocultura, com recirculação, nas 

proporções de 70, 50, 30 e 10%, além do cultivo em solução nutritiva convencional 

(testemunha) ou seja, preparada com sais minerais. Estes verificaram decréscimo da 

condutividade elétrica ao longo do período de cultivo hidropônico da aveia, em razão 

da remoção de nutrientes em solução por absorção pelas raízes das plantas, 

estando os valores da concentração inicial, concentração final, tempo de detenção, 

remoção máxima, eficiência máxima de remoção, carga aplicada, carga removida 

máxima e taxa média de remoção da Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) nas soluções nutritivas, apresentados na 

Tabela 1. 

TABELA 1: Avaliação da eficiência de remoção de DQO e DBO da solução 
nutritiva preparada com diferentes proporções de águas residuárias da 
suinocultura utilizadas no cultivo hidropônico da aveia. 

Condutividade Elétrica (dS m-1)

4,2 2,8 1,8 0,97Variáveis 

DQO DBO DQO DBO DQO DBO DQO DBO

Concentração inicial (mg L-1) 4.533 2.704 3.200 1.969 1.933 1.153 978 603

Concentração final (mg L-1) 1.420 184 824 157 613 109 420 81

Tempo de detenção (Dia) 42 42 42 42 42 42 42 42

Remoção máxima (mg L-1) 3.113 2.520 2.376 1.812 1.320 1.044 558 522

Eficiência máx.de remoção (%) 68,7 93,2 74,3 92 68,3 90,5 57,1 86,6

Carga aplicada (kg ha-1) 8.395 5.007 5.926 3.646 3.580 2.135 1.811 1.117

Carga removida máxima (kg ha-1) 5.765 4.667 4.400 3.356 2.445 1.933 1.033 967

Taxa média remoção (kg ha-1 d-1) 141 114 107 82 60 47 25 24

Fonte: Gomes Filho et al., 2001. 

 2.4 Reúso na Agricultura  

O reúso planejado de águas residuárias domésticas na agricultura vem sendo 

apontado como uma medida para atenuar o problema da escassez hídrica no semi-

árido, sendo uma alternativa para os agricultores localizados especificamente nas 

áreas adjacentes das cidades (SOUSA et al., 2005). 

As águas residuárias tratadas e destinadas ao reúso agrícola devem ser 

avaliadas sob os aspectos de sodicidade, salinidade, excesso de nutrientes e, sobre-

tudo, sob os aspectos sanitários: bactérias, cistos de protozoários, ovos de helmintos 
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e vírus que criam graves problemas de saúde pública, uma vez que acarretam 

enfermidades (BASTOS et al., 2003). 

Para o uso adequado de esgotos na irrigação e hidroponia se faz necessário 

o seu tratamento para, além de garantir a qualidade higiênica, corrigir certas 

características indesejáveis tais como: alta concentração de sólidos e matéria 

orgânica degradável. Dessa forma, a fertirrigação com efluentes tratados fica 

favorecida devido à constante dose de macronutrientes e matéria orgânica durante 

todo o ciclo da planta. A matéria orgânica é fonte de energia para os 

microrganismos, de forma que a bioestrutura granular do solo aumenta a capacidade 

de armazenar umidade, reter e fixar fósforo e nitrogênio, aumenta a capacidade de 

troca de cátions (CTC), ajuda a reter potássio, cálcio, magnésio, entre outros 

nutrientes disponíveis para a fertirrigação (SOUSA et al., 2005). Além disso o reúso 

das águas reduz a necessidade de captação de água em mananciais naturais, que 

desta forma são preservados para usos mais nobres e, devido a menor geração de 

efluentes finais, evita a poluição ambiental, que é outra forma de esgotar a 

capacidade dos mananciais, pela degradação da qualidade (ANDRADE NETO, 

2002). Concomitante às razões econômicas e sociais, o reúso de efluentes também 

é viável financeiramente, pois reduz os custos associados ao seu manejo. 

Nas últimas décadas a intensificação do uso de esgotos na irrigação é 

evidente. Em Israel, cerca de 70% do volume de águas residuárias são utilizados 

para irrigação após tratamento, principalmente no cultivo de algodão. Na Austrália, a 

“Werribee Farm”, recebe cerca de 250.000 m3/dia de efluentes em 5.000 ha, 

permitindo o pastejo de um rebanho de 13.000 bovinos e 3.000 ovinos. Na Cidade 

do México, cerca de 45 m3/s de águas residuárias, combinadas a outros 10m3/s de 

águas pluviais, são utilizados para irrigar 80.000 ha à 60Km da região. A Arábia 

Saudita e a Tunísia apresentam como meta o reúso da totalidade de efluentes 

domésticos produzidos. No Peru, o Programa Nacional de Reúso das Águas 

Residuárias para Irrigação, prevê a implantação, por etapas, de 18.000 ha de área 

irrigada (BASTOS, 2003). 

Guidolin (2000) cita o caso de Brunswick, na Alemanha, onde foi criada desde 

1952, uma associação de usuários para aproveitamento dos esgotos da cidade. O 

esgoto é coletado na estação de tratamento e conduzido por gravidade por uma 

adutora até as estações de bombeamento nas áreas irrigadas por aspersão. Em 20 

anos de operação do sistema não foi constatado nenhum caso de infecção, o que 

demonstra que as medidas de segurança adotadas são suficientes. O uso de água 
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reciclada para fins agrícolas próximas a áreas urbanas pode ser atrativo pois assim 

os irrigantes visam receber grandes quantidades de água reciclada em vez de água 

pura de fontes convencionais. Outro caso é o de San Petesburg, que opera um dos 

maiores sistemas de reúso, distribuindo água reciclada para irrigação de áreas 

domésticas, parques de condomínios, de escolas e campos de golfe, além de torres 

de ar condicionado e sistemas de proteção a incêndios. Enquanto que em San 

Antonio, Texas, utilizam-se pivôs centrais para aplicação de efluentes domésticos do 

município no perímetro de irrigação de Salatrillo. Ainda, em Amman, Jordânia, onde 

a precipitação média é de aproximadamente 100 mm por ano, os esgotos são 

tratados em um sistema de lagoas de estabilização e encaminhados à barragem de 

King Tahial, onde, após a diluição, são utilizados para irrigação (GUIDOLIN, 2000). 

No Brasil existem poucos registros do reúso de efluentes tratados em 

diversas atividades, principalmente na agricultura. Entretanto, isto não quer dizer que 

não haja a prática informal desta atividade. De acordo com Bastos (2003), a falta de 

sistemas de tratamento de esgotos na maioria dos municípios das cidades 

brasileiras e a falta de mananciais com água de boa qualidade, devido o fato de 

serem corpos receptores de esgotos, favorece a prática do reúso indiscriminado de 

águas residuárias. 

O Estado de São Paulo, por meio da atuação da SABESP e centros de 

pesquisa da USP, possui também experiências específicas de reúso de efluentes 

tratados na agricultura. Utiliza o reúso em agricultura irrigada de cultivos anuais, 

como milho e girassol, hidroponia em flores e irrigação de pastagens para produção 

de feno. 

Segundo Guidolin (2000), outras experiências nacionais têm destaque na 

prática do reúso, como a aplicação sistemática de efluentes, que recebem 

tratamento primário, na região do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, para 

irrigação de gramíneas para forragem nas vizinhanças da área urbana, com maior 

destaque às sedes municipais de Santa Cruz, Campo Redondo, Caicó, Currais 

Novos, Goianinha, Eduardo Gomes e Parelhas. 

A atividade de irrigação, conforme cita Folegatti et al. (2005) é a maior 

consumidora de água entre os diversos usos desse recurso natural. Dentro dela, os 

consumos específicos variam bastante, a depender do método de irrigação 

empregado. Além do método de irrigação, fatores como a natureza do solo, o tipo de 

requerimentos das diferentes culturas, os índices de evaporação das regiões e 
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sobretudo, a qualidade da água são elementos importantes para se definir o 

consumo de água para irrigação. 

A agricultura utiliza maior quantidade de água e pode tolerar águas de 

qualidade mais baixa do que a indústria e o uso doméstico. No meio urbano a 

irrigação com efluentes tratados pode amenizar o clima e melhorar a paisagem, 

enquanto preserva águas de melhor qualidade e dá destino aos efluentes evitando a 

poluição.

Segundo WHO (World Health Organization) (1989), dentre as vantagens do 

reúso de águas residuárias, pode-se citar: 

 Obtenção de um efluente de melhor qualidade; 

 Recuperação e economia de água; 

 Alto poder fertilizante do efluente, pois este possui macro e 

micronutrientes em abundância, podendo ser disponibilizados para as 

plantas;

 Formação de húmus, deixando a matéria orgânica presente no esgoto 

prontamente assimilável; 

 Redução ou eliminação da poluição ambiental. 

Como desvantagens podem-se citar: 

 Presença excessiva de nitrogênio, podendo comprometer as culturas; 

 Elevados teores de sais contidos nas águas de irrigação, podendo 

salinizar o solo e prejudicar o rendimento das culturas; 

 Presença de íons como sódio, boro e cloretos, os quais são tóxicos às 

culturas;

 Riscos de contaminação, devido aos organismos patogênicos, para o 

trabalhador e para o consumidor dos produtos irrigados. 

A utilização controlada de efluentes de sistemas de tratamento de esgotos 

para irrigação pode contribuir para a melhoria de qualidade de vida de uma 

população de várias formas: propicia o aumento da produção agrícola por unidade 

de área, a recuperação de áreas improdutivas, a ampliação da área irrigável e a 

possibilidade de colheitas múltiplas (disponibilidade o ano todo) e, portanto, pode 

contribuir significativamente para o incremento da produção de alimentos, com 
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influências diretas sobre a nutrição, a superação de estagnação econômica e a 

reformulação de práticas sócio-culturais; como forma de disposição adequada para 

os esgotos sanitários contribui para a melhoria das condições de saúde pública; 

protege o meio ambiente, pois evita a descarga de esgotos nas coleções e cursos 

de águas naturais e possibilita melhor conservação do solo, através da acumulação 

de humus e da prevenção da erosão devido à cobertura vegetal e ajuda a preservar 

as águas de melhor qualidade para o consumo humano e industrial, que é um dos 

condicionantes mais importantes para o desenvolvimento econômico e da qualidade 

de vida (ANDRADE NETO, 2002). 

Em regiões áridas e semi-áridas a água residuária é apreciada por 

agricultores pela sua capacidade fertilizante, sendo portanto uma das estritas 

alternativas locais de obter melhores resultados nos cultivos. No mundo os países 

que se destacam pelo grande uso de água residuária são China e México 

(JIMENEZ, 2005). 

Confirme cita Folegatti et al., 2005, a disposição no solo é a forma mais 

rotineira e antiga de disposição e depuração dos esgotos. É uma atividade de 

reciclagem, principalmente para a água, que agrega um melhor aproveitamento do 

potencial hídrico e dos nutrientes presentes nos esgotos, otimizando recursos 

naturais quando se explora atividades agrícolas. Com a crescente urbanização, 

vários fatores levaram ao desenvolvimento de processos de tratamento mais 

compactos e à disposição dos esgotos nos corpos d'água. Pode haver restrições ao 

seu uso; principalmente ligadas à área e solo adequado (tipo e relevo). A depuração 

dos esgotos no solo ocorre devido a sua infiltração ou escoamento superficial sobre 

a vegetação (FOLEGATTI et al., 2005). 

Nesse caminho o esgoto interage com microrganismos presentes em 

camadas do solo e com os vegetais que recobrem o local de deposição. As técnicas 

utilizadas são a irrigação de culturas, a infiltração rápida e o escoamento superfical 

controlado. A irrigação é o sistema mais eficiente e que alia processos produtivos. A 

infiltração rápida presta-se para solos arenosos de alta taxa de infiltração, 

geralmente sem cobertura vegetal, funcionando assim como grandes filtros naturais. 

O escoamento superficial controlado depura através da camada superficial do solo e 

do cultivo vegetal superficial, sendo sua qualidade de tratamento em função da área 

a aplicar ou escoar.É empregado em solos menos permeáveis cobertos de 

vegetação. O esgoto é distribuído por meio de canais, tubos perfurados ou 
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aspersores, na faixa superior de um plano inclinado, sobre o qual escoa até ser 

coletado por valas dispostas ao longo da parte inferior (FOLEGATTI et al., 2005). 

Nos processos de infiltração, o solo e os microrganismos atuam na retenção e 

transformação dos sólidos orgânicos, e a vegetação, quando existente, retira do solo 

os nutrientes, transformando-os em biomassa. A água que não é lixiviada é 

evapotranspirada pelas plantas. Portanto, a prática da disposição de esgotos no solo 

alia vários processos ativos na depuração dos esgotos. Exceto nos canteiros de 

infiltração sem cobertura vegetal, todas as outras técnicas não deixam de ser formas 

de irrigação com esgoto, objetivando uma eficiente ação de transformação do 

sistema solo-planta, onde ocorre também certa infiltração, evaporação e formação 

de biomassa vegetal. São na verdade processos de tratamento e reúso integrados 

(FOLEGATTI et al., 2005). Loures et al., 2005, em avaliação de concentrações de 

sódio e potássio em sistema de tratamento de esgoto doméstico por escoamento 

superficial, contendo aplicação de 0,24; 0,36 e 0,48 m3 h-1 m-1, em rampas de 

tratamento com 2% de declividade, indicam que taxas menores de aplicação de 

esgoto proporcionam maior tempo de contato entre a água residuária, o solo e o 

filme biológico, constituído pelos microrganismos responsáveis pela degradação dos 

poluentes, formado na superfície do solo e no colo das plantas. Por esta razão, em 

sistemas de tratamento por escoamento superficial de esgoto doméstico submetido 

apenas a tratamento preliminar, taxas menores de aplicação são recomendadas. 

Taxas de aplicação maiores proporcionam menor tempo de detenção do esgoto no 

solo e no filme biológico. Outro fator atuante é que taxas de aplicação maiores 

implicam em níveis de saturação do solo mais elevados; e a umidade excessiva nas 

camadas mais superficiais limita e desequilibra a atividade biológica por dificultar a 

aeração do solo (LOURES et al., 2005). 

 2.5 Sistemas de Tratamento visando Reúso 

A Matéria orgância submetida a um processo de biodigestão anaeróbia 

produz biogás e efluentes. Villela Júnior et al., (2003) informa que esses efluentes 

apresentam características distintas em relação ao material original (antes da 

biodegradação). Importante considerar a procedência do esgoto bem como o 

tratamento nele empregado. 

Cavallini et al.,(2005) cita que um dos fracassos mais notáveis na América 

Latina tem sido a baixa cobertura de saneamento e tratamento de águas residuais. 
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Este fracasso é devido, em parte, a aplicação de tecnologia de disposição e 

tratamento de efluentes desenvolvidos para os países industrializados e de clima 

temperado, originando assim situações não sustentáveis nos países em 

desenvolvimento ou de clima tropical. Isto se deve principalmente aos elevados 

custos de implantação e operação destas tecnologias de disposição e tratamento de 

efluentes.

Sousa et al., 2001 verificou que, em média, as respostas das variáveis por ele 

estudadas aos tratamentos com esgotos pré-tratados anaerobiamente em fossa 

séptica, superaram os demais diferentes tratamentos ao afluente. 

Sendo assim, em climas quentes, os reatores anaeróbios são bastante 

eficientes na remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos. Ademais 

apresentam grandes vantagens: ocupam pequenas áreas; produzem pouco lodo, 

estabilizado; não consomem energia; não necessitam de equipamentos 

eletromecânicos; e requerem construção e operação muito simples (ANDRADE 

NETO et al., 2000). Comparados com reatores aeróbios mecanizados apresentam 

grandes vantagens: produzem pouco lodo, estabilizado; não consomem energia; não 

necessitam de equipamentos eletromecânicos; e requerem construção e operação 

muito simples (ANDRADE NETO et al., 2001). 

O uso de reatores anaeróbios apresentam função primordial quando se trata 

de reúso para fins agrícolas. Dentre eles Andrade Neto et al., 2000 destacam que 

reatores tipo decanto-digestores apresentam as vantagens comuns ao processo 

anaeróbio e podem ser economicamente aplicados desde a pequenas vazões até a 

volumes médios. Não são reatores de alta eficiência, no entanto produzem um 

efluente de boa qualidade, principalmente quando se planeja utilizar um pós 

tratamento. São reatores muito resistentes às variações do afluente e adequados 

para tratamento de esgotos “jovens”, que chegam na unidade de tratamento com 

grande parcela de sólidos decantáveis. Sua construção é muito simples, a operação 

é extremamente simples e eventual, e os custos são muito baixos. 

Em seus experimentos Andrade Neto et al., 2000 informam que os decanto 

digestores de câmaras em série geralmente constituem um único tanque coberto, 

dividido por uma parede interna janelada (ou vazada por uma fenda horizontal), 

formando duas câmaras em série no fluxo horizontal. Na primeira câmara, acumula-

se a maior quantidade de lodo, porque tem maior volume e recebe sólidos de mais 

fácil decantação, e, apesar da eficiência na sedimentação ser prejudicada por bolhas 

de gases ascendentes e por mistura natural, ocorre, também, significativa remoção 
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da matéria orgânica dissolvida nos esgotos, justamente devido à maior concentração 

de lodo ativo e à mistura. A segunda câmara, contendo pouco lodo, permite uma 

sedimentação mais tranqüila e mais eficiente na remoção de sólidos suspensos, 

devido a menor interferência das bolhas de gases resultantes da decomposição do 

lodo, propiciando eficiência global maior do que uma única câmara de igual volume. 

A primeira câmara do tanque séptico apresenta boa eficiência, não só na remoção 

da DQO total e sólidos suspensos e apresenta-se como um reator biológico de 

destacada eficiência na remoção da parcela dissolvida dos esgotos (DQO filtrada e 

COT). A Segunda câmara propicia maior estabilidade ao sistema em face das 

distintas cargas aplicadas a das variações do afluente ao longo do tempo 

(ANDRADE NETO et al., 2000). 

Em clima tropical, segundo Andrade Neto et al., (2000) o decanto-digestor de 

câmaras em série comporta-se como um verdadeiro reator biológico, sendo a 

primeira câmara a mais importante, devido à mistura natural, cabendo à segunda 

câmara, mais tranqüila, as funções de propiciar maior estabilidade ao reator e de 

complementar o tratamento, sobretudo na remoção de sólidos remanescentes. 

De acordo com Andrade Neto et al., (2001) o Decanto-digestor seguido de 

filtros anaeróbios compõe um sistema que pode ser muito vantajoso para tratamento 

de esgotos sanitários: associa, em série, um reator resistente às variações do 

afluente com um reator eficiente também sobre a parcela dissolvida dos esgotos; 

tem operação eventual e não requer operador especializado; absorve variações 

bruscas de componentes tóxicos e de sobrecarga com rápida recuperação; e tem 

bom funcionamento desde o início da operação 

De acordo com Andrade Neto et al., 2001 os riscos de entupimento do meio 

filtrante aumentam também com a concentração de sólidos suspensos do afluente. 

Portanto, embora os filtros anaeróbios possam ser utilizados como unidade principal 

no tratamento dos esgotos, são mais adequados para pós-tratamento, ou seja, 

utilizados de forma seguinte ao Decanto-digestor. 

Andrade Neto et al., 2001 descreve que os filtros anaeróbios consistem, 

inicialmente, de um tanque contendo material de enchimento que forma um leito fixo. 

Na superfície de cada peça do material de enchimento ocorre a fixação e o 

desenvolvimento de microrganismos, que também agrupam-se, na forma de flocos 

ou grânulos, nos interstícios deste material. Sendo o fluxo dos esgotos através dos 

interstícios, permite que os microrganismos retidos no reator processem a 

bioconversão da matéria orgânica dissolvida nos esgotos. Os filtros anaeróbios são, 
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portanto, reatores com fluxo através do lodo ativo e com biomassa aderida, ou 

retida, no leito fixo. Apresentam as vantagens dos reatores anaeróbios com fluxo 

através do lodo ativo, inclusive na remoção da matéria orgânica dissolvida, como 

citado anteriormente. Podem ser utilizados para esgotos concentrados ou diluídos, 

permitem várias opções de projeto, perdem pouco dos sólidos biológicos e propiciam 

efluentes estáveis, com relativamente pouca matéria orgânica (ANDRADE NETO et

al., 2001). 

Como descreve Andrade Neto et al., 2001 em seus trabalhos os filtros 

anaeróbios são cobertos, mas podem ser implantados sem cobertura, quando não 

houver preocupação com maus odores. A cobertura é conveniente por de controle 

de odores, mas acarreta custo elevado para reatores grandes. Nos reatores sem 

cobertura, o leito filtrante deve ser submerso, propiciando uma lâmina de líquido na 

superfície, na qual geralmente prolifera grande quantidade de algas, cuja produção 

de oxigênio evita odores fortes (CAMPOS et al, 1999). 

Os filtros anaeróbios mais utilizados têm fluxo ascendente ou descendente. 

Nos filtros de fluxo ascendente o leito é necessariamente afogado. Os de fluxo 

descendente podem trabalhar afogados ou não. Nos filtros afogados a eficiência na 

bioconversão deve-se às participações do biofilme aderido ao suporte e do lodo 

acumulado nos espaços vazios do material de enchimento. Os filtros de fluxo 

descendente não afogado apresentam eficiência relativamente baixa, porque 

acumulam pouco lodo nos espaços vazios e apenas a ação do biofilme é na 

bioconversão (ANDRADE NETO et al., 2001). 

Existe uma grande variedade de materiais para enchimento de filtros 

anaeróbios. Deve-se usar materiais estruturalmente resistentes e suficientemente 

leves; biológica e quimicamente inertes; que facilitem a distribuição do fluxo e 

dificultem a obstrução; tenham preço baixo; e sejam de fácil aquisição (CAMPOS et

al., 1999). Anéis de eletroduto corrugado de plástico demonstrou ser um bom 

material para enchimento de filtros anaeróbios por apresentar uma boa parte das 

características ante descritas (ANDRADE NETO et al, 2000). 

O efluente de um filtro anaeróbio é normalmente clarificado e tem 

relativamente baixa concentração de matéria orgânica, inclusive dissolvida, porém é 

rico em sais minerais. Dessa forma é interessante para irrigação com fins de 

produção vegetal. Contém ainda grande quantidade de microrganismos patogênicos 

e, quando necessário de acordo com o tipo de reúso, deve sofrer desinfecção para a 

qual podem ser aplicados os processos usuais. 
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O filtro anaeróbio pode produzir efluentes com concentrações de sólidos 

suspensos menores que 20 mg/L conservando todos os nutrientes dos esgotos, e, 

portanto, podem ser utilizados com vantagens para tratamento dos esgotos a serem 

aproveitados em hidroponia(MELO et al., 2003). Mesmo assim o controle das 

concentrações de sólidos suspensos deve ser contínuo. Como bem ilustra Andrade 

Neto et al., (2005) a Figura 1 mostra raízes com grande quantidade de sólidos 

acumulados no processo de filtração em um sistema hidropônico com concentração 

de sólidos suspensos maior que 40 mg L-1. Atualmente com a tecnologia de 

tratamento de esgoto disponível no Brasil pode-se obter concentrações de sólidos 

suspensos nos efluentes abaixo de 30 mg/L. Filtros anaeróbios podem produzir 

efluentes com concentrações de sólidos suspensos menores que 20 mg/L, removem 

ovos de helmintos de forma bastante eficiente (menos de 0,25 ovo em média), 

mantendo todos os nutrientes dos esgotos, e, portanto, são excelentes para 

tratamento de esgoto sanitário para uso em sistemas hidropônicos (MELO et al.,

2003). Sendo necessária a desinfecção, a baixa incidência de sólidos suspensos 

contribui devido o fato que a turbidez dificulta a desinfecção. 

FIGURA 1: Raiz com acúmulo de sólidos suspensos da solução nutritiva. 

Fonte:ANDRADE NETO et al., 2005 



22

A adoção de lagoas de estabilização ou mesmo disposição controlada no solo 

têm dificultado o tratamento dos esgotos sanitários principalmente pela inexistência 

de disponibilidade ou até mesmo o custo de grandes áreas à estes métodos de 

tratamento, levando-se em conta que a demanda é em locais onde há maior 

concentração de volume de esgoto: centros urbanos. No Brasil ocorre a 

centralização local da parcela dos esgotos que recebe tratamento, onde há a 

reunião dos esgotos em grandes volumes nas grandes cidades. Sendo assim, 

concomitante a centralização citada, existe demanda pela adoção de alta tecnologia, 

tendo operação complexa e altos custos, e pela descarga dos efluentes nos cursos 

d’água. Essa opção tem se mostrado inviável e inadequada para alcançar níveis 

adequados de saúde e segurança ambiental. Uma alternativa é a adução de esgotos 

para locais adequados, caracterizando ainda assim uma obra que apresenta custos 

altos e restrição ao uso em determinados locais. Portanto a análise da relação 

custo/beneficio deve ser vista do ângulo da rentabilidade social e ambiental, 

considerando o rápido retorno do capital investido. Alternativas de tratamento que 

necessitam equipamentos eletro-mecânicos têm se mostrado cada vez menos 

sustentáveis, ainda mais quando consideramos a limitação na oferta de energia e 

combustíveis em diversas partes do mundo. 

 2.6 Hidroponia e Reúso 

Com a evolução das técnicas de irrigação e cultivo de plantas, desenvolveu-

se a plasticultura e a hidroponia. Segundo Villela Júnior et al., 2003 o termo 

hidroponia (“hidro” = água e “ponos” = trabalho) foi criado em 1930 pelo Dr. W.F. 

Gerike, da Universidade da Califórnia, que popularizou o cultivo das plantas na 

ausência de solo. O cultivo hidropônico no Brasil foi introduzido em 1987, por 

produtores paulistas que trouxeram a técnica do Japão, principalmente para o cultivo 

de hortaliças e plantas ornamentais, e mais recentemente para a produção de 

forragem verde para alimentação de criações intensivas. Com o passar do tempo, 

desenvolveram-se algumas variantes do cultivo hidropônico, entre as quais se 

destacam duas como mais utilizadas: a hidroponia tipo NFT (“nutrient film 

technique”) e o cultivo em substratos. 

O cultivo hidropônico, como descrito em Martinez, (1997) é todo aquele que 

não tem o solo como suporte para a cultura e no qual uma solução nutritiva, sendo o 

solvente a água, alimenta plenamente os vegetais. O suporte do vegetal pode ser no 
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caule, deixando as raízes livremente submersas em uma solução nutritiva, ou 

utilizando as raízes, quando plantada em material inerte. 

Quando há suporte pelas raízes em meio passivo, são utilizados suportes 

orgânicos (serragens, cascas, fibras, etc), ou inorgânicos, podendo estes últimos ser 

naturais (areia, cascalho) ou não (lãs minerais, espumas sintéticas, vermiculita, 

argila expandida, plástico granulado, etc). 

Seja qual for o método, o fundamental é que a solução nutritiva substitui o 

solo em sua função mais complexa: suprir as necessidades de nutrientes dos 

vegetais. O fornecimento da solução nutritiva pode ser com recirculação, contínua ou 

descontínua, ou não (forma aberta). 

Segundo Martinez, (1999) a aeração evita a formação de zonas de depleção 

de nutrientes na região radicular e apresenta, ainda, a importante função de realizar 

a exaustão dos gases gerados nos mecanismos metabólicos. Esse procedimento 

visa também remover parcialmente gases indesejáveis como gás carbônico, etileno, 

formaldeído e outros e oxidar compostos orgânicos. 

As várias formas de produção hidropônica com esgoto tratado podem 

contribuir para o controle da poluição ambiental e para a proteção do meio ambiente 

porque, devido ao consumo do esgoto tratado para formação da biomassa e na 

evapotranspiração, resulta pequena quantidade de efluente final. O tratamento de 

esgoto mais perfeito é aquele que remove não só os constituintes indesejáveis mas 

também o próprio esgoto, transformado-o em outras matérias. O uso de esgoto 

tratado em hidroponia com fins produtivos é uma tecnologia de reciclagem ecológica 

e natural, plenamente sustentável do ponto de vista ambiental. Ademais, como forma 

de disposição adequada para os esgotos sanitários, protege a saúde pública e 

contribui para a melhoria das condições de vida e para o desenvolvimento 

econômico e social (ANDRADE NETO, et al., 2002). 

O NFT (Nutrient Film Technique) é uma técnica de cultivo na qual a solução 

nutritiva flui sobre uma superfície com declividade de 2 a 4%. O filme de solução 

banha as raízes das plântulas aí colocadas para crescer. O princípio básico do 

sistema é o cultivo da planta com o sistema radicular parcialmente submerso em um 

fluxo de solução onde estão dissolvidos todos os nutrientes necessários ao seu 

desenvolvimento (MARTINEZ, 1997). 

Outro modo de cultivo hidropônico sem substrato é o que utiliza tabuleiros 

inclinados, construídos sobre o solo, impermeabilizados com mantas de plástico ou 

com argamassa de cimento e areia, com contorno limitado por alvenaria de tijolos, 
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ou em bandejas retangulares elevadas e inclinadas, que podem ser de diversos 

materiais impermeáveis. É mais utilizada para a produção de forragem hidropônica, 

aplicando-se uma lâmina de solução nutritiva que flui em um leito impermeável sobre 

o qual são dispostas as sementes, em fluxo intermitentemente (ANDRADE NETO et 

al. 2005). 

Villela Júnior et al., 2003 cita que os sistemas hidropônicos também podem 

ser classificados em sistemas abertos e fechados; no primeiro caso, a solução 

nutritiva é aplicada uma única vez às plantas, não sendo reutilizada, sendo 

normalmente aplicado em cultivo com substratos; já no sistema fechado, o excesso 

de solução nutritiva é recuperado e recirculado, sendo normalmente utilizado no 

sistema hidropônico tipo NFT. 

Como exemplo de sistema aberto, uma nova opção é a produção de forragem 

hidropônica verde em pequenos canteiros inclinados revestidos com lona plástica, 

como descrito no trabalho de Melo et al., (2003). Nestes canteiros semeia-se uma 

camada de sementes de uma gramínea, pré-germinada, e irriga-se em escoamento 

laminar. Conforme descreve Andrade Neto et al., (2003), os módulos de hidroponia 

são constituídos de contornos limitados por alvenaria de tijolo cerâmico vazado, 

construídos com declividade de 4% no sentido longitudinal, para propiciar um bom 

escoamento, nivelados de forma a não permitir caminhos preferenciais no fluxo, e 

impermeabilizados (fundo e laterais) com lona plástica de 200 micra, na cor branca, 

sendo operado sem cobertura ou proteção à chuva. 

De acordo com Roversi et al., (2004), a produção de forragem no sistema 

hidropônico necessita usar sementes de alta qualidade, no entanto, nem sempre se 

dispõe de material em quantidade e qualidade exigidas para o sucesso da produção. 

A produtividade depende muito da qualidade das sementes utilizadas no plantio, que 

devem ter uma boa germinação (maior que 80%)(ANDRADE NETO et al. 2003). 

Objetivando o melhorar o desempenho fisiológico das sementes têm sido 

recomendados os tratamentos de condicionamento osmótico e pré-germinação, a 

fim de aumentar a velocidade e uniformidade da germinação e a emergência das 

plântulas. A falta de informações destes tratamentos em sementes de espécies 

forrageiras tem dificultado seu uso (ROVERSI et al., 2004). Os mesmos autores 

verificaram melhores resultados para sementes de milho em período para 

embebição em água pura de 12 horas, com 24 horas de incubação a 25ºC de 

temperatura.
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Andrade Neto et al., (2003), utilizaram as sementes imersas em água potável 

(processo de hidratação) durante 24 horas e em seguida mantêm as sementes 

hidratadas em local arejado e escuro por 48 horas (processo de pré-germinação) 

sendo que a cada 24 horas faz-se uma imersão das mesmas em água durante um 

minuto. Após este período de hidratação e pré-germinação as plântulas estão 

prontas para o plantio, distribuindo-se as mesmas uniformemente sobre os canteiros. 

Rocha et al., (2004), cita que há efeito da densidade de plantio, estádio de 

crescimento e volume de solução nutritiva na disponibilidade de fitomassa e 

composição químico-bromatológica de forragem hidropônica de milho (conduzido 

com solução nutritiva artificial). Comenta também que densidades de plantio 

superiores às adotadas em sua pesquisa 2,8 kg/m2 possivelmente deverão ser 

adotadas, devido seu efeito na redução do teor de fibra bruta e incremento 

nitrogenado. Já Haut et al., (2003), em sua pesquisa na determinação de parâmetros 

para melhor manejo de várias culturas em hidroponia, cita que a densidade mais 

adequada de sementes de milho é de 2,0 kg/m² , objetivando massa verde por área 

de cultivo. Azevedo Pinto et al., (2003), avaliou diversas populações de semeadura 

de milho em cultivo hidropônico. Densidades que produziram uma população de 

1.000 a 3.000 plantas por metro quadrado proporcionaram os melhores resultados. 

Convertendo para massa de sementes, isto origina aproximadamente 1,5 kg/m2.

Andrade Neto et al., (2003), trabalhando com cultivares não híbridos, iniciou 

experimentos com densidade do plantio de 3,5 Kg de grãos de milho por metro 

quadrado. Posteriormente verificou-se a necessidade de se usar sementes 

selecionadas destes cultivares devido a baixa germinação dos grãos utilizados 

anteriormente, baixando assim a densidade de plantio para 3,0 Kg/m2. Melo et al.,

(2003) cita trabalhos com hidroponia forrageira utilizando esgoto tratado semeando 

cultivar de milho híbrido duplo, obtendo resultados satisfatórios com densidade de 

semeio de 2,5 Kg/m2.

Além dos fatores ambientais, a vazão e o turno de rega são muito 

importantes, para a manutenção da germinação e umidade nas raízes das plantas e 

produtividade de forragem hidropônica de milho (ANDRADE NETO et al., 2003). O 

cultivo é realizado aplicando-se uma lâmina de água e nutrientes (esgoto tratado) 

que fluem no leito hidropônico intermitentemente, confirmando assim a importância 

do intervalo de irrigação. Com o uso do turno de rega muito longo tem-se baixos 

índices de crescimento e produtividade. Andrade Neto et al., (2003), cita que a 

aplicação de efluente de 28 vezes ao dia foi importante para o crescimento das 
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plantas, sendo assim interessante o aumento do número de freqüências de 

aplicação na produção de forragem hidropônica de milho. 

A irrigação destes sistemas adotam vazões, normalmente, de 2,5 L h-1 

(VILLELA JÚNIOR et al., 2003). 

A produção de Forragem Verde hidropônica sem substrato é realizada em 

tabuleiros inclinados, ou rampas, construídos sobre o solo coberto com mantas de 

plástico ou impermeabilizados com argamassa de cimento e areia, com contorno 

limitado por alvenaria de tijolos, ou em bandejas retangulares elevadas e inclinadas, 

que podem ser de vários materiais impermeáveis. De maneira mais comum, é mais 

utilizada para a produção de forragem hidropônica aplicando-se uma lâmina de 

solução nutritiva que flui em um leito impermeável sobre o qual são dispostas as 

sementes, em fluxo intermitentemente. Villela Júnior et al., (2003) em seus trabalhos 

com os seguintes tratamentos: 1) cultivo hidropônico em sistema fechado tipo NFT 

(Nutrient Film Technique), com uso de solução nutritiva organo-mineral 

(biofertilizante com complementação mineral); 2) cultivo hidropônico em sistema 

fechado tipo NFT, com uso de solução nutritiva 100% mineral; 3) cultivo hidropônico 

em sistema aberto, com substrato e solução nutritiva organo-mineral (biofertilizante 

com complementação mineral) e 4) cultivo hidropônico em sistema aberto, com 

substrato e solução nutritiva 100% mineral, utilizaram turno de rega de 15 min, 

através do acionamento do sistema de recalque da solução nutritiva por relés 

temporizadores. Cita também que em seus trabalhos, durante o turno da noite, 

realiza-se apenas duas irrigações, às 20:30 h e a 0:30 h., e ressalta que em nenhum 

momento as plantas apresentaram sintomas visuais de deficiência hídrica nem, 

tampouco, falta de oxigenação. Melo et al., (2003) como mostra a Tabela 2, verificou 

tratamentos de I a V, sendo 8, 14, 28, 8 e 55 ciclos a cada 12 horas, 

respectivamente. Os Tratamentos de III e V foram realizados com híbridos. Portanto, 

o tratamento de 55 ciclos apresentou os melhores resultados, expressos na relação 

de massa de matéria verde por massa de semente utilizada na hidroponia. 

Compondo esse tratamento, realizava-se tempo de rega de um minuto, com turno de 

rega de doze minutos e vazão de dois litros de efluente por minuto. 

A forragem hidropônica de milho (FHM) tem um ciclo de produção vegetativa 

de aproximadamente 15 dias, do plantio até a colheita. Isto se deve ao fato de se 

fornecer às plantas boas condições para o crescimento e, como as raízes nessas 

condições não empregam demasiada energia para crescer, os vegetais sob esse 

método de cultivo atingem rapidamente o ponto de colheita. A melhor época de 
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colheita, conforme cita Haut et al., (2003) e Roversi et al., (2004), é aos 14 dias após 

a semeadura com maior estatura de plantas de milho e maior produção de fitomassa 

fresca.

TABELA 2: Parâmetros de Controle dos Experimentos com Forragem Verde 
Hidropônica, segunda etapa (UFRN). 

Experimentos

I II III IV V

VariedadeParâmetros

BR 106 

GX III 

BR 106 PÉ 

DE BOI 
AG 405 AG 405 AG 405 

Germinação (%) 52,9 56,9 87,1 90,8 87,0

Altura de Plantas 

(cm)
17,7 36,5 55,1 47,0 50,1

Produção Matéria 

Verde – MV (Kg) 
47,5 94,5 177,6 189,5 170,6

Produtividade (Kg 

FVH/m2)
4,75 9,45 17,76 18,95 17,0

Relação Kg MV/Kg 

semente
1,33 3,15 5,92 6,31 8,5

Fonte: Melo et al., 2003. 

Andrade Neto et al. (2003) trabalhando com cultivo hidropônico sem substrato 

e utilizando-se apenas esgoto tratado como solução nutritiva em sistema aberto na 

produção de forragem verde de milho obtiveram alta produtividade (20 Kg FVH m-2;

7 Kg FVH Kg-1 de semente) a cada 15 dias. 

A produção de forragem verde hidropônica, para nutrição animal, vem tendo 

aplicação crescente e boa aceitação dos pecuaristas, devido as seguintes 

vantagens: ciclo curto e contínuo; independe das condições agroclimáticas; 

apresenta alta produtividade; dispensa o uso de agrotóxico; dispensa investimentos 

em maquinário para ensilagem, fenação ou armazenamento; e custo de instalação 

da estrutura e da produção, que geralmente é bastante baixo. 

Haut et al., (2003), comenta que o custo de produção da forragem hidropônica 

é alto e para ser viável economicamente necessita de redução nos custos com 
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aquisição de sementes e insumos de produção. O uso de efluentes das Estações de 

Tratamento de Esgotos já se confirma como alternativa competitiva para viabilizar a 

hidroponia forrageira e, portanto, faz-se importante a otimização do cultivo 

objetivando resultados mais significativos não só em produção mas também como 

sistema de tratamento terciário. 

Diversas composições de soluções nutritivas têm sido formuladas, em função 

da cultura e da técnica hidropônica. Os efluentes de sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários são ricos em macro e micronutrientes e podem, portanto, ser 

utilizados como solução nutritiva, com algumas adaptações das técnicas e, quando 

necessário, correções nutricionais. As concentrações de metais pesados são muito 

baixas e a segurança sanitária é relativamente fácil de controlar (MELO et al., 2003). 

Como destaca Melo et al., 2003 o uso de efluentes de estações de tratamento 

de esgotos sanitários na hidroponia pode propiciar as seguintes vantagens: 

utilização de quase todo o efluente, evitando a poluição e a contaminação ambiental; 

remoção de nutrientes eutrofizantes, retidos na biomassa vegetal da cultura; em 

casos de dificuldades de transporte dos esgotos até campos de irrigação, viabiliza a 

opção de transportar o produto cultivado; facilita o controle sanitário; e exige 

pequenas áreas, que facilita a localização próximo do ponto de reunião e tratamento 

dos esgotos. 

Melo et al., (2003) descreve que na técnica do filme nutritivo com esgoto 

tratado o sistema radicular é submerso em regime intermitente na solução nutritiva 

(esgoto tratado), de forma que possa ser mantido um filme (película) nutritivo sobre 

as raízes, do qual as plantas retiram os sais nutrientes. A intermitência da 

alimentação, e da submersão das raízes, é importante para permitir a oxigenação 

natural do filme nutritivo, senão a solução deve ser aerada para igualmente 

assegurar a oxigenação do sistema radicular, pois o esgoto geralmente não mantém 

níveis de oxigênio dissolvido suficientes. 

Melo et al., (2003) utilizaram superfícies de escoamento constituídas de 

canais que podem ser construídos com calhas de PVC, telhas de cerâmica, fibra de 

vidro ou outros materiais apropriados. Deve-se evitar materiais metálicos, que 

podem contaminar a solução fertilizante e causar fitotoxicidade às plantas. O perfil 

do canal de escoamento pode ser retangular, triangular semicircular ou 

semipoligonal. A geometria do perfil do canal de escoamento permite a 

determinação da vazão em sistemas simplificados de baixo custo, por meio da 
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correlação com a altura da crista do líquido escoante, baseada na teoria de 

vertedouros.

Alguns fatores devem ser bem controlados para o sucesso dos cultivos no 

sistema NFT. O controle do pH é feito com a adição de ácidos ou bases, além da 

mistura de nutrientes. A vazão de cada canal fica próxima de 1,5 a 2,0 L/min (90 a 

120 L/h)(MELO et al, 2003). 

A solução nutritiva fica armazenada em um reservatório, construído ou 

revestido com material não fitotóxico, onde terá aeração. Sistema de bombeamento 

e distribuição conduz a solução nutritiva através dos canais. Quando o sistema é do 

tipo fechado ocorre recirculação da solução através de canalizações que retornam 

ao reservatório (MELO et al., 2003). 

A alimentação intermitente é a mais recomendada quando a solução é esgoto 

tratado. O turno de rega é determinado pelas necessidades de cada cultura e 

estabelecido pelo tempo de alimentação e pela freqüência com que ela ocorre. 

Evidentemente culturas que apresentam sistemas radiculares bem desenvolvidos 

permitem uma freqüência de alimentação menor do que os sistemas menos 

desenvolvidos.

Destaca-se a importância da Hidroponia Forrageira como sistema de 

tratamento, chegando até o nível terciário. De acordo com Melo et al., (2003) os 

nutrientes e parte da água são utilizados para compor a biomassa que se 

desenvolve e grande parte da água é perdida através da evapotranspiração, de 

forma que o efluente final é bastante reduzido e depurado pelos mecanismos 

naturais de remoção de sólidos suspensos, matéria orgânica, nutrientes e 

microrganismos (filtração, decantação, biodegradação, assimilação e radiação solar) 

do sistema de escoamento superficial através do sistema radicular da cultura 

hidroponica. Ou seja, enquanto é produzida a forragem, os esgotos são consumidos 

e o pouco que resta recebe tratamento complementar, resultando um efluente final 

de pequena vazão e mínimo impacto ambiental. 

O ponto de partida fundamental deste sistema são os resultados que mostram 

que a utilização de efluente de esgotos tratados na hidroponia deu resultados 

similares aos obtidos com o uso de água potável. Resultados obtidos em 

experimentos mostraram que com o uso de esgoto tratado em reatores anaeróbios 

de alta eficiência a solução nutritiva pode ser substituída sem prejuízo em termos de 

rendimento, constituindo-se numa alternativa tecnológica para a região do semi-árido 

nordestino, tanto do ponto de vista ambiental como econômico, pois os efluentes 
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provenientes dos referidos reatores são fonte de macro e micronutrientes 

importantes para produção agrícola (ANDRADE NETO et al., 2002). 

Independentemente dos níveis de produtividade absoluta, uma análise 

comparativa dos dados de produção dos canteiros irrigados com o esgoto tratado e 

com a solução nutritiva química, mostraram comparativamente que a produtividade 

nos canteiros com esgoto tratado foi semelhante a produtividade do canteiro irrigado 

com solução nutritiva comercial (ANDRADE NETO et al., 2002). 

No entanto verifica-se que não há resultados na literatura no que se refere à 

definição de parâmetros de cultivo de forragem verde hidropônica utilizando esgoto 

tratado, nem tão pouco trabalhos de otimização do balanço hídrico da cultura em 

sistema hidropônico com esgoto tratado. A determinação do cultivar mais apropriado 

é importante tanto visando produção de forragem verde em menor espaço, ciclo 

vegetativo e relação custo/benefício quanto em eficiência no aproveitamento 

nutricional do efluente da estação de tratamento de esgoto. 

Como destaca Rocha et al., (2004) os alimentos volumosos são de 

fundamental importância na alimentação dos ruminantes, tanto do ponto de vista 

fisiológico, como econômico, uma vez que a alimentação representa cerca de 60% 

do custo de produção na atividade pecuária. 

Gomes Filho et al. (2001) verificaram que Braquiaria decumbens, mesmo 

recebendo carga orgânica superior aplicada no cultivo hidropônico, foi mais eficiente 

na remoção de DQO e DBO quando comparada a Avena sativa). Isso nos indica que 

na presença otimizada de nutrientes, como o caso da hidroponia, plantas com 

fisiologia mais eficiente e não sensíveis ao desbalanço nutricional se inserem no 

sistema com maior chance de sucesso. Utiliza-se também plantas forrageiras de 

ciclo curto devido à otimização na requisição dos recursos para o desenvolvimento e 

manejo do cultivo. 

A hidroponia forrageira do sorgo com esgoto tratado não responde 

satisfatoriamente quanto a produção de fitomassa, sendo desaconselhável o seu 

cultivo. No entanto o custo da semente de sorgo flutua na ordem da metade a dois 

terços do custo da semente do milho e pode estar mais disponível no mercado em 

certas épocas sendo assim uma alternativa viável sob certas circunstâncias 

(ANDRADE NETO et al., 2003). Neste contexto, a forragem hidropônica de milho 

surge como alternativa viável para a produção de volumosos, pois alcança alta 

produtividade e boa qualidade nutricional, podendo ser produzida em pequenas 

áreas e em curto intervalo de tempo, independente das condições meteorológicas. 
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Andrade Neto et al., (2003) cita as seguintes vantagens no uso de efluentes 

de estações de tratamento de esgotos para hidroponia forrageira: permite a 

utilização de todo ou quase todo o efluente, eliminando ou minimizando a poluição 

ambiental; pode ser utilizada como forma de remoção de nutrientes eutrofizantes, 

retidos na biomassa vegetal da cultura; diminui gastos com adução dos esgotos até 

campos de irrigação, viabilizando a opção de transportar o produto cultivado em 

pequena área e próximo da captação e estação de tratamento dos esgotos; permite 

melhor controle sanitário e maior flexibilidade de localização em pequenas áreas 

comparativamente com o aproveitamento de efluentes para irrigação. 

 2.7 Controle Sanitário e Físico-químico do Sistema de Reúso 

Os riscos para a saúde pública são geralmente bem menores do que se 

imagina e podem ser perfeitamente controlados através de técnicas de tratamento 

de esgotos conhecidas. Para eliminar os riscos sanitários e viabilizar 

economicamente a irrigação com águas residuárias, podem e devem ser associadas 

técnicas de tratamento de esgotos, de irrigação e manejo e de controle da exposição 

humana, em função do tipo de cultura e das condições sócio-culturais, climáticas e 

epidemiológicas, em cada caso (BASTOS et al., 2005). 

De acordo com Bastos et al., 2003 a identificação do perigo compreende uma 

avaliação do conhecimento disponível e a descrição de efeitos adversos à saúde 

associados com um determinado agente. A identificação de um perigo pode ser 

associada à ocorrência aumentada ou inédita de casos de doenças na população, 

onde, nesse sentido, o correto diagnóstico da doença pode auxiliar a identificação do 

agente.

Avalia-se o potencial que tem o agente de causar resposta em diversos níveis 

de exposição. Para determinados agentes, a definição da dose que causa algum 

efeito adverso é estabelecida a partir de estudos experimentais, em outros casos 

são utilizadas informações de estudos epidemiológicos. Portanto dar-se a avaliação 

da dose-resposta uma vez identificada a existência de efeito adverso à saúde 

associado a um determinado agente. A avaliação da exposição compreende a 

caracterização da população exposta, bem como a definição da rota, freqüência e 

duração da exposição. Procura-se, portanto, não apenas a identificação, mas a 

quantificação do agente, o que pode revelar-se um problema, haja vista as 
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limitações analíticas de isolamento de patógenos em amostra ambientais, 

principalmente quando sua concentração é baixa (BASTOS et al., 2005). 

Além dos procedimentos anteriormente descritos, há outras ações interpostas 

no percurso dos agentes etiológicos, entre a imposição de riscos potenciais e a 

consumação dos riscos reais, ou seja, a transmissão de doenças. Pode-se citar o 

controle da exposição humana, por meio de medidas tais como: a restrição de uso 

de esgotos a determinadas situações, a seleção do método de irrigação, ou a 

utilização por parte dos trabalhadores de equipamentos de proteção individual 

(BASTOS et al., 2005). 

Sousa et al., (2005) indicam que esgoto doméstico quando utilizado sem 

manejo adequado pode contaminar o ambiente, os trabalhadores das áreas 

cultivadas e os consumidores das culturas irrigadas. Folegatti et al., (2005) 

acrescenta que uma população, mesmo tendo acesso ao saneamento básico, pode 

ter sua saúde comprometida pelo consumo de produtos irrigados com água de má 

qualidade. 

A utilização de esgoto sanitário constitui um perigo ou risco potencial, pois os 

esgotos podem conter cargas elevadas de agentes microbianos patogênicos; porém 

se considerarmos que os esgotos recebam tratamento que garanta a adequada 

remoção dos organismos patogênicos, que estes não resistam aos efeitos adversos 

do meio ambiente ou não sobrevivam em populações correspondentes a doses 

infectantes, que a prática da utilização de esgotos não favoreça o contato com um 

novo hospedeiro, susceptível, não haveria risco real de infecção (BASTOS et al.,

2003).

Jimenez, (2005) cita que em países em desenvolvimento águas residuárias e 

até mesmo lodos de estações de tratamento são lançados em rios ou dispostos em 

solo. Dessa forma o principal risco é a disseminação de enfermidades, em especial 

as relacionadas com Helmintos. 

Os organismos patogênicos encontrados nas águas residuárias podem ser 

excretados por seres humanos ou animais infectados por alguma doença, são 

portadores de um agente infeccioso de uma moléstia. Segundo Metcalf e Eddy 

(2003), os organismos patogênicos encontrados nas águas residuárias podem ser 

classificados em quatro categorias, vírus, bactérias, protozoários e helmintos. Os 

organismos patogênicos de origem tipicamente humana causam diversas doenças 

de trato gastrintestinal como febre tifóide, diarréias, disenterias e cólera, sendo estes 
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responsáveis por milhares de mortes e pelos graves problemas de saúde pública em 

áreas com saneamento precário. 

Em termos de remoção de organismos patogênicos ressalte-se que as 

bactérias, seguidas dos vírus, são os organismos patogênicos mais sensíveis à ação 

de desinfetantes físicos e químicos e, portanto, são de inativação relativamente fácil 

em estações de tratamento de esgotos. Os cistos de protozoários, e especialmente 

os ovos de helmintos, são bem mais resistentes, por outro lado, apresentam 

tamanho e densidades que favorecem a potencial remoção por sedimentação e 

filtração, mais facilmente os helmintos. Shuval et al. (1986) elaboraram a seguinte 

classificação para os organismos patogênicos em ordem decrescente, segundo seu 

potencial de impor riscos à irrigação com esgotos sanitários: a) Alto risco – helmintos 

(nematóides intestinais humanos); b) Médio risco - bactérias e protozoários; c) Baixo 

risco – vírus. 

Estima-se que mais de 4,5 bilhões de pessoas são ou serão infectadas com 

algum tipo de parasita, fato ocorrente, sobretudo, nos países de menor poder 

aquisitivo. Em relação ao reúso de água na atividade agrícola além de reduzir a 

possibilidade de transmissão e propagação de enfermidades associadas, 

principalmente, às bactérias, protozoários e vírus, dar atenção prioritária à remoção 

de ovos de helmintos, sobretudo, aos ovos de Ascaris lumbricoides, por serem muito 

persistentes à maioria das técnicas de tratamento de esgotos e apresentarem um 

tempo de sobrevivência elevado no solo e na superfície das culturas irrigadas 

(FOLEGATTI et al., 2005). 

Santos et al., 2006, em seu trabalho avaliando a contaminação microbiológica 

do solo e dos frutos de cafeeiros fertirrigados com esgoto sanitário tratado, com 

cinco tratamentos variando entre aplicação de água limpa sem interrupção(T0) e 

aplicação do efluente de uma(T1), duas(T2), três(T3) e quatro(T4) semanas antes da 

colheita, verificou a ausência de organismos do grupo de coliformes fecais nos 

tratamentos T0, T2, T3 e T4. Isto é devido à existência de condições desfavoráveis a 

esses microrganismos, após a interrupção da aplicação do efluente, mostrando que 

a desidratação é um importante fator na eliminação de patógenos. Verificou também 

que nenhum dos tratamentos adotados foi constatada a contaminação 

microbiológica dos frutos do cafeeiro, coletados no solo, indicando assim um baixo 

risco da atividade de reúso uma vez adotado um manejo adequado do sistema. 

Pesquisas analisando a eficiência de filtros anaeróbios na remoção de 

coliformes fecais e ovos de helmintos revelaram que a alta concentração de 
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coliformes no efluente dos filtros torna possível seu reúso apenas para irrigação 

restrita segundo critérios da Organização Mundial de Saúde- OMS (WHO,1989). No 

entanto Cavalcante (2007) quantificando número de ovos de helmintos demonstrou 

através de análise da estatística descritiva que tanto o efluente do decanto digestor 

como dos filtros anaeróbios (efluente final) apresentaram média menor que 1 

ovo/litro, atendendo aos requisitos da OMS para irrigação irrestrita. Além de que 

mais de 90% dos dados para os filtros anaeróbios apresentaram valores nulos para 

ovos de helmintos. 

A baixa concentração de ovos de helmintos no efluente do decanto digestor 

está relacionado ao fato deste possuir um filtro agregado. Este filtro comunica-se 

com o decanto digestor através de um fundo falso, abaixo do qual situa-se um fundo 

inclinado que propicia o retorno do lodo ao decanto-digestor. O objetivo deste 

pequeno filtro é, principalmente, complementar a retenção de sólidos suspensos. 

Sendo assim, a boa eficiência na remoção de ovos de helmintos deve-se, 

certamente aos mesmos fenômenos que removeram os sólidos suspensos no filtro 

acoplado (CAVALCANTE, 2007). 

Citado por Bastos et al., (2003) estudos sugerem que o consumo de 

hortaliças irrigadas com efluentes contendo 1 - 40 vírus / 40 L resultaria em risco 

anual de contaminação entre 10-9 e 10-4 de probabilidade. Outros trabalhos sugerem 

que a irrigação com efluentes contendo 103 CF/100 mL resultaria em risco anual de 

infecções virais de 10-5 a 10 -7 e de cólera de 10 -9 de probabilidade (SHUVAL et al,

1997). Estima-se que a prática de golfe, duas vezes por semana durante todo o ano 

em campos irrigados com efluente contendo 1-100 vírus /100L, resultaria em risco 

da ordem de 10-5 a 10-2. Nestes estudos a ingestão de efluente tratado foi estimada 

em 10 mL/dia no caso de consumo de hortaliças e 1 mL/dia no caso do manuseio de 

bolas de golfe. Destes exemplos percebe-se a dificuldade de obter-se conclusões 

em diferentes práticas de reúso, tais como a irrigação de parques e jardins, a 

limpeza de logradouros, o reúso de água para descarga de vasos sanitários, etc. 

Folegatti et al., 2005 exemplifica que águas servidas de Santiago do Chile, 

que praticamente representam a vazão do rio Mapocho durante o período seco, 

irrigam cerca de 16.000 hectares de horticultura destinados ao consumo dos 

mercados dos centros urbanos, o que resultou em febres tifóides em meados da 

década de oitenta. Por isso, o controle sanitário é um fator essencial de extrema 

relevância na utilização da técnica de reúso. 
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Bactérias e vírus quando excretados não podem penetrar nos tecidos das 

plantas ou nos frutos, salvo se a membrana exterior que recobre o tecido vegetal 

estiver danificada (FEACHEM et al.,1983). Entretanto, o tempo de sobrevivência dos 

microorganismos nas culturas é alto o suficiente para que os mesmos cheguem até 

à mesa dos consumidores, por causa da elevada aderência destes patógenos às 

superfícies das plantas. Contudo, a presença destes organismos nas culturas não é 

um sinônimo de risco imediato à saúde dos consumidores (FOLEGATTI et al., 2005). 

Em substituição à irrigação com água de abastecimento, a utilização de 

efluentes tratados, principalmente nas atividades agrícolas, exerce um importante 

papel como recurso gerenciador, pois além de preservar os corpos aquáticos, 

preservando os recursos hídricos, contribui economicamente para quem o utiliza. 

Para que se aproveitem todas as vantagens oferecidas pelo reúso de efluentes, é 

necessário garantir que o mesmo seja efetuado racionalmente e, sobretudo, que a 

saúde pública seja preservada e protegida. 

A utilização dos esgotos na irrigação, como forma de disposição adequada, 

contribui efetivamente para a preservação do meio ambiente e para a proteção da 

saúde pública. Esta deve ser precedida de barreiras sanitárias à contaminação, as 

quais podem incluir desde o tratamento dos esgotos até o controle da exposição 

humana.

Geralmente não há restrições químicas quanto a qualidade dos esgotos 

sanitários tratados para irrigação. Quanto aos riscos sanitários, são menores do que 

geralmente imagina-se e perfeitamente controláveis (ANDRADE NETO, 2002). 

Ressalta-se que uma importante conclusão é a de que todos os casos comprovados 

de transmissão de doenças estavam relacionados com a utilização de esgotos 

brutos ou tratados apenas parcialmente (BASTOS et al., 2003). Portanto, adequadas 

técnicas de tratamento de esgotos, tipo de cultura, método de irrigação e cuidados 

pessoais permitem, de forma sistêmica, a utilização de esgotos sanitários em 

irrigação, com baixo risco à saúde, de forma econômica e tecnicamente viável. 

Sousa et al., (2005) em seu trabalho cita que os efluentes provenientes do 

tratamento anaeróbio e da lagoa de estabilização, utilizados na irrigação da cultura 

do arroz, com os seguintes tratamentos: T1 irrigado com esgotos pré-tratados em 

tanque séptico; T2: irrigado com esgotos pré-tratados, em tanque séptico e, em 

seguida, exposto em lagoas de maturação; T3: irrigado com água de abastecimento 

e T4: adubação recomendada pela análise de solo: (10 kg ha-1 de N, 60 kg ha-1de 

P2O5 e 60 kg ha-1 de K2O), apresentavam concentração ainda considerável de 
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coliformes fecais (107 a 105 Unidades Formadoras de Colônias-UFC * 100 mL-1)

respectivamente. As concentrações encontradas pelos referidos autores estavam 

acima dos padrões recomendados pelo WHO (1989) e CONAMA no. 20 (1986), 

embora não tenham sido detectados indicadores de coliformes fecais no arroz 

produzido e os parâmetros físico-químicos encontrarem-se numa faixa de segurança 

recomendada para irrigação. 

No que diz respeito aos riscos relacionados à saúde humana, a produção 

animal deve ser avaliada em sua totalidade, pois a exposição humana pode se dar 

no trato dos animais ou no consumo dos produtos de origem animal, como a carne e 

o leite. 

Entretanto, em relação à saúde animal e risco de transmissão humana 

secundária, permanecem grandes lacunas de informações conclusivas. Salmonelose 

e cisticercose são tradicionalmente identificados como os dois principais riscos à 

saúde associados com a irrigação de pastagens ou forragem com esgotos 

sanitários, porém são vários os organismos patogênicos com potencial de 

transmissão humana via consumo de produtos de origem animal (BASTOS et al.,

2003).

As evidências de infecção humana são escassas, muito embora, em pelo 

menos uma ocasião, tenha sido registrado um surto de salmonelose envolvendo o 

consumo de leite não pasteurizado. Com respeito à cisticercose, as evidências de 

infecção animal são mais nítidas, associadas principalmente à aplicação de esgotos 

e lodos de esgoto. Apesar disso, existem ainda poucas evidências sobre o risco real 

da infecção humana (BASTOS et al., 2003). 

A experiência existente em relação à irrigação de culturas e hidroponia para 

alimentação animal, segundo Bastos et al., (2003) indica que, embora existam 

evidências de infecção animal, a maioria dos estudos disponíveis sugere que isto 

ocorra somente em situações de contato prolongado com material altamente 

contaminado, ou em condições onde a suscetibilidade dos animais é elevada. Como 

exemplo, bovinos e caprinos foram alimentados com forrageira irrigada com efluente 

de um sistema reator UASB + biofiltro aerado submerso, incluindo a inoculação de 

Salmonella spp. Não se verificou qualquer evidência de infecção nos animais, de 

contaminação da carcaça (no abate) ou do leite (BASTOS et al., 2003). 

São vários os estudos desenvolvidos em várias partes do mundo para reúso 

na irrigação, segundo Bastos et al., (2005). Por outro lado, registre-se a escassez de 

estudos para outras modalidades de reúso. 
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Superadas as dificuldades técnicas (as mais fáceis de resolver), a viabilidade 

dos programas de reutilização de águas no meio urbano depende dos custos e da 

aceitação pública. 

Em diversas partes do mundo tanto efluentes tratados ou não, juntamente 

com o lodo de estações de tratamento, são cada vez mais valorizados para reúso na 

agricultura. Em 1989 a OMS - Organização Mundial de Saúde publicou critérios de 

reúso de efluentes para agricultura, onde nos quais os principais objetivam o 

controle dos riscos de saúde ocasionados pela prática de reúso na transmissão de 

enfermidades diarréicas, particularmente as ocasionadas por Helmintos. Mais 

recente, em 2005, a WHO (World Health Organization) novamente destaca os ovos 

de Helmintos como o principal risco associado tanto para efluentes quanto para 

lodos, principalmente em países em desenvolvimento, e estabelece critérios de 

reúso que indicam a remoção destes vermes numa proporção de três log de 

eficiência (JIMENEZ, 2005). 

Na falta de normas, Sousa et al., (2001) sugere seguir as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1989) que, tratando-se de irrigação irrestrita, 

recomenda menos de 1 ovo de helminto por litro e menor ou igual a 1000 coliformes 

fecais por litro. Essas recomendações parecem muito rigorosas, mesmo tratando-se 

de irrigação de alimentos que podem ser ingeridos crus, sendo, ao mesmo tempo, 

omissas em relação aos protozoários e vírus. 

Bastos et al., (2003) destaca que nos Estados Unidos da América (USA) 

admite-se um risco anual de infecção de 10-4 de probabilidade para os diversos 

organismos patogênicos transmissíveis via abastecimento de água para consumo 

humano. Segundo estes mesmos autores, os critérios da OMS para a irrigação 

irrestrita são rigorosos quanto à remoção de helmintos, mais permissíveis no tocante 

à qualidade bacteriológica e omissos em relação aos vírus e protozoários, sob o 

argumento de estarem fundamentados em evidências epidemiológicas. 

Os critérios da OMS são de alcance relativamente fácil com o emprego de 

lagoas de estabilização. Neste caso, o padrão menor que um ovo de nematóides/L 

presta-se como indicador da remoção dos demais organismos sedimentáveis (outros 

helmintos e protozoários), enquanto o padrão menor que 1.000 Coliformes fecais 

(CF)/100 mL é indicativo da inativação de bactérias patogênicas e vírus. Os grupos 

de riscos a serem protegidos com a observação dos critérios de qualidade propostos 

são na irrigação irrestrita: os agricultores e consumidores; na irrigação restrita: os 

agricultores.
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No entanto, como bem destacam Folegatti et al., (2005) o conceito de 

qualidade de água refere-se às suas características, as quais podem ser ou não 

aceitas pelo consumidor, dependendo de suas necessidades. A qualidade de uma 

água define-se por uma ou mais características físicas, químicas e biológicas. 

Geralmente, para as águas de irrigação, a qualidade é definida pela concentração 

dos sais dissolvidos e pela composição iônica, entretanto as águas de irrigação 

devem ser analisadas em relação aos parâmetros fundamentais como salinidade, 

sodicidade, toxidez, concentração de íons e aspectos sanitários. 

Apesar de ser essencial para as plantas, o elemento nitrogênio deve 

apresentar a concentração máxima de nitrato nas águas utilizadas para 

abastecimento público menor que 10 mg L-1, enquanto que a concentração de 

amônia deve ser menor que 1 mg L-1 . As águas residuárias possuem uma elevada 

concentração de nitrogênio, entre 10 e 50 mg L-1, estas concentrações podem 

comprometer as culturas que não são tolerantes ao excesso de nitrogênio, como por 

exemplo a beterraba açucareira que aumenta seu tamanho e produz um açúcar de 

péssima qualidade; e a videira que tem o seu período vegetativo prolongado e 

diminui a produção de frutos (FOLEGATTI et al., 2005). 

Considerando a qualidade das águas de irrigação sobre o rendimento das 

culturas, as características físico-químicas do solo e mudanças do meio ambiente, 

Ayers & Westcot (1991), citado por Folegatti et al., (2005) classificaram as águas 

para irrigação em três grupos: sem restrição ao uso, com restrição leve a moderada 

e com restrição severa. Entre os parâmetros utilizados nesta classificação, 

destacam-se a salinidade, a sodicidade, a toxidez, efeitos diversos e o pH. Pode-se 

considerar também, de acordo com Sousa et al., (2001) os sais presentes na água e 

no solo, que reduzem a capacidade da planta em absorver água; as altas 

concentrações de sódio ou baixa de cálcio, que fazem diminuir a velocidade de 

infiltração da água; a toxicidade de íons específicos (sódio, cloreto e boro) e o 

excesso de nutrientes, além de organismos patogênicos. Como exemplo disso, este 

mesmo autor em seus trabalhos analisou temperatura, pH, condutividade elétrica, 

demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal, nitrogênio total Kjedahl 

e fósforo total.

Um dos parâmetros determinantes como indicadores da qualidade do efluente 

é a presença de Coliformes Fecais. Folegatti et al., 2005 cita as seguintes 

justificativas para o emprego destes organismos-indicadores: ser um componente 

normal da flora intestinal de indivíduos sadios; ser de origem exclusivamente fecal; 
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estar ausente no meio ambiente e em animais; estar presente sempre que os 

patógenos estiverem; apresentar números mais elevados que os patógenos 

intestinais; por este motivo, atualmente, os coliformes totais (CT) não são mais 

utilizados como indicadores de poluição de origem exclusivamente fecal, sendo 

utilizado para tanto, um subgrupo dos coliformes totais (CT), denominado coliformes 

fecais (CF), o qual tem como principal característica a termotolerância, ou seja, 

fermenta-se a lactose com produção de gás e ácido à temperatura de incubação 

igual a 44,5ºC em 24 ± 2 h. 

Para acompanhamento e monitoramento diário e leituras diretas, Gomes Filho 

et al.,(2001) em seu trabalho utilizando efluentes de suinoculturas em hidroponia, 

recomenda verificar a concentração de oxigênio dissolvido, pH, condutividade 

elétrica e a temperatura das soluções nutritivas, enquanto semanalmente coletar 

amostras das soluções para determinação da concentração de DQO e DBO. 

O potencial hidrogeniônico (pH) da água é um fator importante a se observar, 

o qual indica o grau de acidez e alcalinidade de um ambiente. Importante quando se 

trabalha com vegetais pois a nutrição destes está de forma direta em função deste 

potencial. A presença de pH mais ácido promove a deficiência de macronutrientes e 

do micronutriente molibdênio. Já pH alcalino promove a deficiência de todos os 

micronutrientes exceto o molibdênio, como já citado. Como bem destacam Sousa et

al., 2005 a faixa de pH da água adequada à irrigação está entre 6,5 e 8,4. Efluentes 

de sistemas biológicos de tratamento de esgotos com pH fora dessa faixa poderão 

causar desequilíbrios nutricionais à planta. 

Desta forma, portanto, o pH da solução nutritiva deve ser controlado na 

solução nutritiva de forma que se tenha um ambiente semelhante ao solo agrícola, 

com faixa de pH próximo a 6 (MARTINEZ, 1997). Andrade Neto et al., (2002) 

verificaram que o pH médio de 7,09 detectado em Sistema Hidropônico para o 

cultivo de Forrageiras utilizando esgoto tratado, não interferiu no crescimento das 

plantas. Em seus trabalhos, verificaram que, apesar do pH do efluente apresentar-se 

mais alcalino, os ácidos provenientes da digestão anaeróbia provocam decréscimo 

no valor do pH já na primeira câmara do decanto-digestor. 

Como outro requisito, são necessárias concentrações mínimas ou ausência 

de sólidos em suspensão devido o fato de que, em sistema hidropônico, as raízes 

promovem a filtragem da solução nutritiva retendo cumulativamente os sólidos 

presentes na solução e diminuindo a oxigenação na rizosfera. O acúmulo excessivo 

de material em suspensão nas raízes das plantas desencadeará um processo de 
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anaerobiose, com a formação de gases e subprodutos do metabolismo da planta, 

que poderão afetar de forma danosa a estrutura dos vegetais cultivados. Portanto, a 

eficiência do tratamento do esgoto para uso em hidroponia deve ser suficiente para 

assegurar um efluente com baixas concentrações de sólidos suspensos (menor que 

30 mg/L, preferencialmente abaixo de 20 mg/L). A eficiência do tratamento de 

esgotos deve ser suficiente para obter soluções nutritivas oriundas de estações de 

tratamento com baixos teores de matéria orgânica biodegradável. Altas 

concentrações de matéria orgânica solúvel podem dar início a processos de 

decomposição aeróbia ou anaeróbia. A determinação das eficiências de remoção de 

DQO total e DQO filtrada são parâmetros essenciais no acompanhamento do 

sistema de reúso, onde há melhores resultados em termos de DQO total devido esta 

ser removida por sedimentação e bioconversão e a DQO filtrada unicamente por 

bioconversão (ANDRADE NETO et al., 2000). 

A maior ou menor concentração de um determinado elemento pode afetar a 

capacidade de um outro elemento de ser absorvido (antagonismo ou sinergismo), 

necessitando, portanto, de alguma correção (balanceamento), mesmo que os níveis 

de elementos nutrientes sejam suficientes para atender as necessidades da cultura 

em questão. Geralmente as concentrações de nutrientes nos esgotos sanitários são 

razoavelmente balanceada para o uso geral em hidroponia, mas pode não ser 

adequado para certas culturas ou certas condições de operação ou ambientais. 

Deve-se ter atenção ao acúmulo de certos elementos ou compostos, particularmente 

sódio, cloro e sulfato, que podem alcançar níveis tóxicos, principalmente em 

sistemas fechados, pois a quantidade destes íons absorvida pelas plantas é limitada. 

Já o Cálcio e Magnésio são elementos essenciais para as plantas, podem se 

apresentar na água na forma de carbonatos ou sulfatos em altas concentrações 

(chamadas águas duras). A dureza tem influencia direta no pH – quando a dureza 

aumenta, aumenta o pH – e oferece resistência em diminuir. Esse efeito denominado 

“Poder Tampão” pode influenciar na disponibilidade/solubilidade de outros 

elementos, pelo efeito do aumento do pH. 

A temperatura, o pH e a condutividade elétrica devem ter um 

acompanhamento atencioso da mesma forma que nas soluções nutritivas sintéticas. 

Esse controle permite a tomada de decisão de efetuar ou não a correção do meio 

(MARTINEZ, 1997). 

Os helmintos são popularmente conhecidos como vermes e assim, como as 

bactérias, estes são encontrados em elevadas concentrações nos esgotos 
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domésticos, provocado transtornos à saúde pública (FOLEGATTI et al., 2005). A 

maioria dos helmintos pertence a três filos conhecidos como: Nemathelminthes 

(vermes redondos), Platyhelminthes (vermes achatados) e Annelida (vermes com 

segmentação). De acordo com Metcalf e Eddy (2003), a maioria das infecções 

humanas causadas por helmintos está associada à presença dos nematóides e 

cestóides, sendo que os nematóides são os principais responsáveis por infestações 

em humanos. 

Entre os nematóides, os mais comuns são Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichuria, Necator americanus, Ancylostoma duodenalis e Strongyloides stercoralis, 

enquanto que os cestóides de maior prevalência são Taenia solium, Taenia saginata 

e a espécie Schistosoma.

O efluente doméstico apresenta elevados teores de sais e de sólidos 

dissolvidos inorgânicos, oriundos de produtos de limpeza e da nutrição alimentar 

humana (CAMPOS et al., 1999). Quando se faz reúso com esgotos sanitários faz-se 

reúso com água salina, tanto rica em sais quanto em sódio, e portanto, necessário 

cuidados específicos para manejo das culturas na presença de elevados teores de 

sais, principalmente quando dispostos no solo. 

Há uma correlação entre a quantidade de sais dissolvidos e a capacidade de 

uma solução nutritiva conduzir corrente elétrica (MELO et al., 2003). Assim, pode-se 

obter informações sobre a concentração das soluções através da medida da 

condutividade elétrica da solução. A medida da condutividade é simples, sendo 

efetuada por meio de condutivímetros. Desta forma permite-se evidenciar a 

necessidade de correções na concentração das soluções nutritivas, porque a 

condutividade elétrica tem relação diretamente proporcional com o potencial 

osmótico. O potencial osmótico é uma medida de quantidade de sais que compõe a 

solução nutritiva, que deve situar-se entre 0,5 e 0,8 atm, podendo admitir até 1,0 atm 

(MELO et al., 2003). Portanto a condutividade elétrica se faz importante pois revela a 

medida de sais na solução, e que pode ser um problema potencial na qualidade da 

água a ser usada na irrigação das diversas culturas. Andrade Neto et al., (2002) cita 

que a condutividade elétrica verificada em seus experimentos foi de 797,95 µS/cm, 

encontrando-se numa faixa intermediária de restrição ao uso, de forma que esta não 

interferiu no experimento de forma negativa. 

Verificou-se decréscimo da condutividade elétrica ao longo do período de 

cultivo hidropônico de aveia com águas residuais, nas pesquisas de Gomes Filho et 

al., (2000) em razão da remoção de nutrientes em solução, por absorção pelas 
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raízes das plantas. O controle da salinidade se faz importante quando se trata do 

potencial osmótico da solução nutritiva. Alto potencial da solução faz com que ocorra 

uma diminuição no fluxo em massa da planta, ou seja, sua principal fonte de 

absorção de elementos importantes ao seu crescimento e vitais ao seu ciclo. 

Andrade Neto et al., (2002), constataram que apesar do elemento Sódio ter sido 

detectado no esgoto em nível relativamente alto, este não comprometeu a produção 

de forragem devido os demais nutrientes encontrados contribuírem para o 

crescimento e desenvolvimento da cultura. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As pesquisas concentraram-se na produção de forragem hidropônica de milho 

(Zea mays L.), integrante da família botânica das gramíneas. Desenvolveu-se em 

âmbito experimental realizado no campo do Programa de Pesquisas em 

Saneamento Básico - PROSAB, com coordenadas geográficas de 05º 48’ S e 35º 

12’ W e altitude de 14 m, localizado na área da estação de tratamento de esgotos 

(ETE) do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

na cidade de Natal – Rio Grande do Norte – Brasil. 

O efluente tratado, utilizado em substituição à solução nutritiva, foi 

proveniente de um sistema composto de decanto-digestor de duas câmaras em série 

seguido de filtros anaeróbios afogados (Figuras 4 e 5). O tanque séptico citado é do 

tipo prismático retangular, construído em alvenaria de tijolos revestida, com duas 

câmaras em série e volume total de 8,82 m3. A primeira câmara ocupa dois terços do 

comprimento total, resultando volumes de 5,88 m3 na primeira câmara e 2,94 m3 na 

segunda câmara. Acoplado ao reator, na saída da segunda câmara, há um pequeno 

filtro de pedras de fluxo ascendente, com 0,60 m de espessura da camada suporte e 

volume total de 0,84 m3 (Figura 2). O esgoto é distribuído nos filtros anaeróbios 

descendentes afogados adjacentes ao tanque séptico e coletado através de tubos 

perfurados, colocados sobre e sob o meio filtrante (leito) (Figura 3). O objetivo 

destes filtros é a remoção da matéria orgânica dissolvida e de pequenos sólidos. 

Apresentam 4,00 m de comprimento por 0,70 m de largura e profundidade média de 

1,20 m, foram construídos em alvenaria de tijolos revestidos. Um deles é preenchido 

com conduit cortado e o outro com peças plásticas próprias para enchimento de 

filtros. Seu tempo de detenção hidráulica é de 9,5 horas. 

Este reator, construído especificamente para pesquisas, em operação desde 

agosto de 1997, é alimentado com esgoto tipicamente doméstico, retirado de um 

coletor do sistema de coleta do Campus Central da UFRN, que atende às 

Residências Universitárias, o Restaurante e o Departamento de Educação Física. 

O afluente da ETE e o efluente do decanto digestor e filtro anaeróbio, utilizado 

como solução nutritiva no cultivo hidropônico, apresenta os parâmetros de pH, 

temperatura, DQO e sólidos suspensos listados na tabela 3 para o período de 

fevereiro a abril de 2007. 
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FIGURA 2: Corte longitudinal do decanto-digestor utilizado. 

Fonte: ANDRADE NETO et al., 1999. 

FIGURA 3: Filtro anaeróbio descendente afogado. Vista em corte. 

Fonte: ANDRADE NETO et al., 1999. 

FIGURA 4: Tanque séptico de duas câmaras seguido de filtro anaeróbio.

Fonte: ANDRADE NETO et al., 1999. 
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FIGURA 5: O sistema piloto da UFRN: tanque séptico seguido de filtros 
anaeróbios. 

Fonte:ANDRADE NETO et al., 2001 

O sistema hidropônico experimental, cujo desenho esquemático encontra-se 

na Figura 6, constitui-se de 08 canteiros (Figura 7), com contornos limitados por 

alvenaria de tijolo cerâmico vazado, medindo cada um 2,5 (dois e meio) metros de 

comprimento por 1,0 (um) metro de largura, com inclinação de 4 % no sentido 

longitudinal, para propiciar um bom escoamento, nivelado cuidadosamente, de forma 

a não permitir caminhos preferenciais no fluxo. Destas dimensões, a área útil ou a 

área efetiva de semeio é de 2 (dois) metros quadrados, sendo 0,9 (nove décimos) 

metro de largura por 2,23 (dois metros e vinte e três centímetros) metros de 

comprimento.

Todos os canteiros de cultivo foram impermeabilizados (fundo e laterais) com 

lona plástica de 200 micra de espessura, na cor branca. 

A irrigação dos canteiros foi realizada através de um sistema de 

bombeamento individual, visando maior controle, onde houve as variações de 

vazões, tempo de rega e turnos de rega. O recalque foi realizado por Eletrobomba 

de Drenagem de marca Invensys (Figura 8), monofásica, com Potência de 32 watt’s. 

Tal equipamento é facilmente encontrado devido sua larga utilização em lavadoras 

de roupa, de louça e pressurizadores. Suas características hidráulicas são 

representadas na Figura 9.
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TABELA 3: Parâmetros de pH, temperatura, DQO e sólidos suspensos de 
Afluente e Efluente na ETE. 

Parâmetros Amostra Valor

Mínimo

Valor

Máximo 

Média

Aritmética

Afluente 6,2 7,4 7,03pH

Efluente 6,8 7,4 7,10

Afluente 28,5 30,4 29,43Temperatura

Efluente 28,3 29,9 29,27

Afluente 507 902 677,33DQO

Efluente 105 188 137,97

Afluente 114 164 136,78Sólidos

suspensos Efluente 19 28 24,56

FIGURA 6: Desenho esquemático do sistema hidropônico. 

Fonte: ANDRADE NETO et al., 2002. 

FIGURA 7: Canteiros para Produção de Forragem Hidropônica de Milho. 

Fonte: ABUJAMRA et al., 2005 
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FIGURA 8: Reservatório de Solução nutritiva (Esgoto Tratado) e Eletrobomba 
de Drenagem. 

O turno de rega e o tempo de rega foram controlados por meio de relés 

temporizadores que monitoraram o funcionamento do sistema de bombeamento. O 

circuito de controle é demonstrado nas Figuras 10 e 11.

FIGURA 9: Curva Característica da Eletrobomba de Drenagem Invensys. 

Fonte: Eletrobomba de Drenagem - INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA-SP, 2005. 
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FIGURA 10: Esquema do Circuito de Controle do recalque hidráulico para o 
Sistema Hidropônico utilizando Esgoto Tratado. 

FIGURA 11: Circuito de Controle do Recalque hidráulico para o Sistema 
Hidropônico utilizando Esgoto Tratado. 

Como procedimento metodológico, conforme mostra as Figuras 12, 13 e 14, 

utilizou–se, respectivamente, o controle de entrada, coleta e saída de efluente para 

determinação da evapotranspiração do cultivo no sistema hidropônico, objetivando 

desta forma a resolução e posterior otimização do balanço hídrico-nutricional do 

cultivo hidropônico de forragem verde utilizando esgoto tratado. Após leitura de 

régua nos reservatórios e relacionamento com tabela de altura de lâmina (em 

centímetros) versus volume (em litros), específica de cada reservatório, determinou-

se o volume de solução evapotranspirada pelo cultivo. Além dos reservatórios e 
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canteiros dos tratamentos, houve também adicionais para consideração da 

precipitação pluviométrica. Tal reservatório esteve conectado diretamente ao 

canteiro com as mesmas condições e características dos outros canteiros, no 

entanto sem entrada de esgoto tratado e sem cultivo de milho. 

As vazões nos canteiros foram aferidas de forma direta e controladas por 

registros de gaveta de 20 mm de diâmetro nominal. 

FIGURA 12: Controle de Entrada da Solução Nutritiva do Sistema Hidropônico 
utilizando Esgoto Tratado. 

FIGURA 13: Coleta da Saída de Solução Nutritiva do Sistema Hidropônico 
utilizando Esgoto Tratado. 
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FIGURA 14: Controle da Saída de Solução Nutritiva do Sistema Hidropônico 
utilizando Esgoto Tratado. 

Utilizou-se vazão de 2 L/min como padrão de cultivo, ou seja, para 

Tratamentos de 24 horas de funcionamento do Sistema Hidropônico. Realizou-se 

correção na vazão para Tratamentos com menor tempo de funcionamento diário, 

objetivando permanecer constante o aporte de nutrientes, com exceção do 

Tratamento de número 3, que avaliou a influência da redução hídrico-nutricional no 

cultivo.

Dois experimentos independentes foram instalados nas datas de 21 (vinte e 

um) de fevereiro de 2007 - Primeiro experimento ; e 10 (dez) de abril de 2007 – 

segundo experimento. Realizou-se delineamento inteiramente casualizado, 

considerando cada experimento quatro tratamentos com duas repetições. Os 

tratamentos utilizados, em ambos experimentos, foram caracterizados conforme 

descrição a seguir. 

 T1: Vazão de 2 (dois) litros por minuto, tempo de 24 horas/dia de 

funcionamento do sistema, turno de rega de 12,68 minutos e tempo de rega 

de 1,18 minuto. Totalizou-se aplicação de 268,01 litros/dia, ou seja, 134,00 

mm de lâmina aplicada por dia. 

 T2: Vazão de 4 (quatro) litros por minuto, tempo de 12 horas/dia de 

funcionamento do sistema, turno de rega de 12,68 minutos e tempo de rega 

de 1,18 minuto. Totalizou-se aplicação de 268,01 litros/dia, ou seja, 134,00 

mm de lâmina aplicada por dia. 
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 T3: Vazão de 2 (dois) litros por minuto, tempo de 12 horas/dia de 

funcionamento do sistema, turno de rega de 12,68 minutos e tempo de rega 

de 1,18 minuto. Totalizou-se aplicação de 134,00 litros/dia, ou seja, 67,00 mm 

de lâmina aplicada por dia. 

 T4: Vazão de 3 (três) litros por minuto, turno de rega de 12,68 minutos e 

tempo de rega de 1,18 minuto, tempo de 16 horas/dia de funcionamento do 

sistema, sendo de 02 às 04 hs, de 06 às 18hs, finalizando das 21 às 23 

horas. Totalizou-se aplicação de 268,01 litros/dia, ou seja, 134,00 mm de 

lâmina aplicada por dia. 

Os tratamentos descritos objetivaram avaliar a maior demanda 

evapotranspirométrica do cultivo do Sistema Hidropônico utilizando Esgoto Tratado, 

avaliada sob diferentes variáveis relacionadas à continuidade de fornecimento 

hídrico-nutricional. O Tratamento 1 avalia o Sistema em condições de vazão 

constante no decorrer do dia. O Tratamento 2 avalia o Sistema em condições de 

suspensão da rega no período noturno, dobrando a vazão no período do dia 

objetivando manter o valor absoluto do fornecimento hídrico-nutricional. O 

Tratamento 3 avalia o Sistema em condições de suspensão da rega no período 

noturno utilizando a mesma vazão do Tratamento1, sendo portanto o fornecimento 

hídrico-nutricional reduzido à metade. O Tratamento 4 avalia o Sistema em 

condições da suspensão parcial da rega no período noturno, com vazão 

intermediária objetivando manter o valor absoluto do fornecimento hídrico-nutricional 

de 227,13 litros de esgoto tratado por dia. Este Tratamento utiliza no período noturno 

um terço do volume que o Tratamento 1 consome no mesmo período. 

Análises do afluente e do efluente do Sistema Hidropônico foram realizadas 

no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando caracterizar e monitorar 

parâmetros físico-químicos como: pH, temperatura, Condutividade Elétrica e 

Coliformes Fecais. Este último foi analisado aos 11 dias após o semeio(DAS) e aos 

14 DAS. Os demais, foram analisados diariamente. 

A forragem hidropônica de milho tem um ciclo de produção de quinze dias. O 

cultivar utilizado foi o híbrido AG1051, da empresa Agroceres. Tal genética foi 

selecionada para compor os experimentos devido ser de grande aderência em 

cultivos de híbridos na região do Rio Grande do Norte e, principalmente, por 
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apresentar maior vigor em crescimento, comparativamente à variedades, sendo 

assim de melhor otimização da hidroponia. 

A densidade de semeio foi de 2 kg de semente por metro quadrado de 

canteiro.

O primeiro procedimento realizado foi a hidratação das sementes e a pré-

germinação, que consiste em deixar as sementes imersas em água potável 

(processo de hidratação) durante 24 horas. Em seguida colocou-se as sementes 

hidratadas em local arejado e escuro por 48 horas (processo de pré-germinação) 

sendo que a cada 24 horas fez-se uma imersão das mesmas em água durante um 

minuto. Após este período de hidratação e pré-germinação as plântulas estão 

prontas para o devido semeio (Figuras 15 e 16) onde distribuiu-se, portanto, as 

mesmas uniformemente sobre os canteiros (Figura 17). 

FIGURA 15: Plântulas de Milho após processo de Pré-germinação. 

O cultivo foi realizado aplicando-se uma lâmina de água e nutrientes (esgoto 

tratado) que fluem no leito hidropônico intermitentemente. Foram estabelecidos 

ciclos de rega específicos para cada tratamento, como descrito anteriormente, tendo 

como objetivo atingir uma maior produtividade ou melhor adequar vazão e turno de 

rega para manutenção de 20 Kg FVH/m2.
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FIGURA 16: Plântulas de Milho após processo de Pré-Germinação Semeio nos 
canteiros de cultivo do Sistema Hidropônico utilizando Esgoto Tratado. 

FIGURA 17: Plântulas de Milho após processo de Semeio nos canteiros de 
cultivo do Sistema Hidropônico utilizando Esgoto Tratado. 

Os tratamentos foram avaliados nos seguintes parâmetros: vazão, tempo de 

rega, e turno de rega, caracterizando assim cada um dos tratamentos. 
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As amostras bacteriológicas foram processadas em duplicata, com base em 

recomendação do Standard Methods for the Examination of Wastewater. A 

contagem de coliformes fecais foi realizada utilizando-se a técnica de filtração em 

membrana, com incubação a 44,5º.C, durante 24 horas. O meio de cultura utilizado 

foi m-FC (DIFCO) e o indicador foi ácido rosálico. Os resultados foram expressos em 

Unidade Formadora de Colônia (UFC) por 100 mL. 

Dados de Produção em massa, Produtividade em área e Relação 

Produtividade por massa de semente utilizada em semeio foram submetidos a 

Análise de Variância - ANOVA (Analysis of Variance), onde esta técnica de análise 

estatística permite decompor a variação total, ou seja, a variação existente entre 

todas as observações, na variação devido à diferença entre os efeitos dos 

tratamentos e na variação devido ao acaso, que também é denominada de erro 

experimental ou resíduo. A partir desta análise, pode-se determinar se todos os 

fatores possuem valores médios que não diferem entre si de forma significativa 

(REGAZZI, 1997). 

Na terminologia da análise de variância, fator é uma variável independente a 

ser estudada numa investigação. Os níveis de um fator são as particulares formas 

desse fator no experimento. Os modelos de análise de variância são usados para 

analisar os efeitos de um ou mais fatores sobre a variável dependente. 

Análises geralmente têm tendência a investigar comparações onde os efeitos 

parecem ser grandes, a partir de dados. Esses efeitos podem parecer grandes em 

razão de o serem de fato, ou simplesmente em razão do acaso, apesar de não 

serem grandes na realidade. Consequentemente, analisando-se somente 

comparações para as quais os efeitos parecem grandes, implica num menor 

coeficiente de confiança (ou num maior nível de significância) que aquele 

especificado; isso se de fato os efeitos são pequenos ou inexistentes. Quanto maior 

o número de níveis de um fator, maior será a probabilidade de indicação errada de 

um efeito. Para se fazer comparações sugeridas pela análise inicial dos dados, é 

necessário usar procedimentos de comparações múltiplas que permitam o controle 

do coeficiente de confiança conjunto, como por exemplo o teste de Tukey 

(REGAZZI, 1997).. 

O Coeficiente de Variação (C.V.%) é utilizado para avaliação da precisão de 

experimentos. Quanto menor o C.V.% , mais preciso é o experimento. Tendo em 

vista os coeficientes de variação obtidos comumente nos ensaios agrícolas de 
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campo, podemos considerá-los baixos, quando inferiores a 10%, médios, quando de 

10 a 20%, altos, quando de 20 a 30%, e muito altos, quando superiores a 30%. 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado com duas 

repetições por tratamento, em dois experimentos. De acordo com os resultados 

obtidos, foi aplicado o teste Tukey de média a cinco por cento de probabilidade. Os 

parâmetros analisados foram: massa de matéria verde (produção - Kg), 

produtividade-Kg/m2 , e razão de produção de FVH/Kg de semente utilizada no 

semeio. Para testar as médias amostrais entre os tratamentos, foram aplicados 

métodos estatísticos de inferência com a análise de variância (ANOVA), 

considerando um nível de significância de 5%. 



56

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Houve pleno suprimento hídrico-nutricional às plantas no cultivo no decorrer 

do ciclo de Produção de Forragem Verde Hidropônica utilizando Esgoto Tratado. Isto 

vem confirmar estudos de Andrade Neto et al., (2002) que cita o uso de esgoto 

tratado, proveniente de reatores anaeróbios de alta eficiência, em substituição à 

solução nutritiva pode ser realizado sem prejuízo em rendimento, sendo, portanto, 

uma solução viável para destino seguro de efluentes de ETE e produção vegetal 

eficiente através do uso intensivo de macro e micronutrientes importantes para 

produção agrícola. 

O ciclo do cultivo de Forragem Verde Hidropônica utilizando esgoto tratado 

foi, nos dois experimentos, de 14 dias. Devido a Hidroponia tratar-se de cultivo 

intensivo, onde, principalmente, a solução nutritiva é ofertada em quantidade maior 

que o cultivo convencional em solo, as plantas apresentaram crescimento rápido e 

vigoroso, como demonstra a Figura 18. Isto faz com que a Demanda 

evapotranspirométrica seja também intensiva, chegando à valor máximo de 67,44 

mm/dia em dois ensaios experimentais para o tratamento de 24 horas sob ciclo de 

rega com vazão de 2 litros por minuto, conforme Tabela 4 resume, sendo, portanto, 

um eficiente sistema seguro de disposição final de efluentes das Estações de 

Tratamento de Esgotos. Os maiores valores para cada Tratamento estão em 

destaque na Tabela 4, considerando média dos dois tratamentos. 

TABELA 4: Evapotranspiração do cultivo de Forragem Verde Hidropônica 
utilizando Esgoto Tratado em função de Dias Após Semeio (mm/dia). 

Dias Após Semeio 

Tratamento 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T1-24hs 

(2L/min) 6,79 12,37 2,30 8,49 12,86 11,40 33,60 30,08 18,68 67,44 58,47 46,09

T2-12hs 

(4L/min) 7,36 4,06 1,01 8,37 5,83 16,24 16,74 11,92 3,30 18,01 15,98 39,57
T3-12hs 

(2L/min) 16,23 5,49 8,74 5,49 6,99 11,99 18,73 14,23 3,75 14,73 6,99 13,73

T4-16hs 

(3L/min) 4,93 2,22 12,32 8,62 14,04 9,36 27,10 17,98 4,93 26,11 17,49 20,94
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FIGURA 18: Crescimento das Plantas de milho no cultivo de Forragem Verde 
Hidropônica utilizando Esgoto Tratado. 

5 dias após Semeio 
4 dias após Semeio 

8 dias após Semeio 7 dias após Semeio 

14 dias após Semeio10 dias após Semeio 
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FIGURA 19: Acamamento das Plantas de milho no cultivo de Forragem Verde 
Hidropônica utilizando Esgoto Tratado. 

Considerando a finalização do ciclo ser aos 14 dias após o semeio, o fator 

determinante para decisão de colheita é a falta de suporte para as raízes das 

plantas de milho quando estas atingem aproximadamente 60 centímetros de altura. 

O porte da planta associado à falta de meio suporte para fixação radicular originam a 

ocorrência de acamamento, como mostra a Figura 19.

Analisando os resultados indicados nas Tabelas 5 e 6, em perspectiva da 

uniformidade no crescimento e formação de biomassa, o Tratamento de número 1, 

com 24 horas sob ciclo de rega com vazão de 2 litros por minuto, obteve os 

melhores resultados. Sem diferença significativa, logo em seguida, o Tratamento de 

número 4, com 16 horas sob ciclo de rega com vazão de 3 litros por minuto.. Os 

Tratamentos 2 e 3, com vazão de 4 e 2 litros por minuto, respectivamente, ambos 

com 12 horas sob ciclo de rega, obtiveram resultados inferiores aos demais 

Tratamentos. A suspensão de 12 horas no fornecimento de Esgoto Tratado como 

solução nutritiva ao cultivo hidropônico afeta diretamente a Hidroponia Forrageira, 

como mostra as Figuras 20 e 21, principalmente porque nos primeiros dias de cultivo 

as plântulas são mais sensíveis à citada suspensão por apresentar sistema radicular 

em formação e menor umidade na rizosfera. 
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TABELA 5: Resultado de Produção, Produtividade e Relação Produção de 
Forragem Verde Hidropônica/Massa de Semente utilizada no cultivo 
Hidropônico utilizando Esgoto Tratado – Primeiro Experimento realizado em 
Fevereiro/07.

Tratamentos

Parâmetros Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 

Produção (Kg) 30,77 a 23,69 b 19,85 c 29,65 a

Produtividade (Kg/m2) 14,92 a 12,01 b 9,91 c 14,61 a

Kg.m-2 FVH/Kg Semente 7,46 a 6 b 4,95 c 7,3 a

TABELA 6: Resultado de Produção, Produtividade e Relação Produção de 
Forragem Verde Hidropônica/Massa de Semente utilizada no cultivo 
Hidropônico utilizando Esgoto Tratado - Segundo Experimento realizado em 
abril/07.

Tratamentos

Parâmetros Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 

Produção (Kg) 37,65 a 25,26 b 21,93 c 38,54 a

Produtividade (Kg/m2) 19,01 a 12,76 b 11,07 c 19,46 a

Kg.m-2 FVH/Kg Semente 9,5 a 6,38 b 5,53 c 9,73 a

Destaca-se que apesar do aporte nutricional do Tratamento 2 ter sido dobrado 

em relação aos demais, a partir da maior vazão empregada, o resultado deste foi 

menor significativamente que os Tratamentos 1 e 4 que não suspenderam o 

fornecimento hídrico-nutricional no período da noite. Mesmo assim o baixo 

rendimento foi minimizado pelo aporte hídrico-nutricional maior, evidenciado pelo 

melhor resultado que o Tratamento 3. 



60

FIGURA 20: Danos causados por déficit hídrico-nutricional ao cultivo de 
Forragem Verde hidropônica (FVH) utilizando Esgoto Tratado. 

FIGURA 21: Comparativo entre Tratamentos de danos causados por déficit 
hídrico-nutricional ao cultivo de FVH utilizando Esgoto Tratado. 
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7 DAS 
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Diante do exposto, os Tratamentos 2 e 3 se comportaram como cultivos de 

ciclo tardio, ou seja, atingiriam o ponto de colheita ou produtividade competitiva na 

Hidroponia Forrageira em período maior que o convencional de 15 dias. A Figura 22 

mostra o baixo incremento de Demanda Evapotranspirométrica no período de 14 

dias para as curvas de tendência, representadas por polinômios, dos Tratamentos 2 

e 3. 

FIGURA 22: Curvas de Evolução Média da Evapotranspiração para Diferentes 
Tratamentos no decorrer do ciclo de Produção de Forragem Verde Hidropônica 
utilizando Esgoto Tratado. 
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São apresentados, nas Tabelas 5 e 6, para Primeiro e Segundo experimentos 

respectivamente, os resultados dos parâmetros ou fatores estudados. 

O Coeficiente de Variação (C.V.%) máximo dos parâmetros estudados, tanto 

no Primeiro quanto no Segundo experimento, apresentou-se no valor de 2,64%, 

refletindo a precisão dos dados experimentais.

O Tratamento de número 1 com funcionamento do sistema de rega 24 horas 

por dia e média de produtividade de 16,97 Kg/m2, juntamente com Tratamento de 

número 4 com funcionamento do sistema de rega de 16 horas por dia e média de 

produtividade 17,04 Kg/m2, obtiveram melhores e similares resultados, a nível de 5% 

de probabilidade pelo Teste Tukey. 
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O Tratamento de número 1, com rega 24 horas por dia, evidencia, a nível de 

5% de probabilidade pelo Teste Tukey, a importância da manutenção da umidade na 

rizosfera do vegetal, ainda mais quando se usa a técnica de cultivo hidropônica. No 

entanto, verifica-se, através da não diferença significativa do Tratamento de número 

1 para o de número 4, que a manutenção da umidade pode ser realizada com menor 

freqüência de aplicação, demandando assim um menor volume de solução nutritiva 

(esgoto tratado) em períodos em que normalmente há uma vazão menor nas 

Estações de Tratamento de Esgoto. 

O Tratamento de número 2 foi significativamente superior, a nível de 5% de 

probabilidade pelo Teste Tukey, ao Tratamento de número 3. Isto se deve, 

principalmente, ao aporte superior de solução nutritiva em mesmo intervalo de 

tempo. Sendo assim, o Tratamento de número 2 obteve maiores condições de 

desenvolvimento e tolerância ao estresse hídrico-nutrional nos momentos de 

interrupção diária de fornecimento de solução nutritiva. A curva de crescimento do 

Tratamento 2, evidenciada na Figura 22, indica sua maior evolução relacionada ao 

Tratamento de número 3, mesmo tendo inconstância do abastecimento de nutrientes 

e água, ou seja, vazão dobrada durante o dia e vazão suspensa no decorrer do 

período noturno. Nota-se que o maior fornecimento de esgoto tratado minimizou os 

efeitos da suspensão da rega no período noturno, não sendo, portanto, causa de 

correção perante os Tratamentos 1 e 4 que não suspendem de forma total o 

fornecimento de solução nutritiva à noite. 

A exemplo da curva do Tratamento de número 2, com vazão em dobro e 

apenas 12 horas de funcionamento do sistema de rega por dia, o correto manejo 

aponta para o Tratamento de número 4 devido ter maior aporte de solução 

(nutrientes+água) durante o dia, e à noite deve-se ter uma vazão suficiente apenas 

para manutenção da umidade na região radicular da forragem. 

Analisando os resultados de Produção, Produtividade e Relação Massa de 

FVH/Massa de semente utilizada juntamente com as curvas de Balanço hídrico, 

indica-se que o rendimento final do cultivo é determinado entre o oitavo e o décimo 

dia de cultivo. Verifica-se nas curvas de demanda evapotranspirométrica que a 

ordem final de Produtividade equivale à ordem crescente das curvas de demanda 

evapotranspirométrica entre o oitavo e o décimo dia. Apesar de todas as curvas 

indicarem uma tendência em aumento da demanda evapotranspirométrica, a 

colheita deve-se dar no máximo no décimo segundo dia após o semeio (DAS) devido 
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as plantas necessitarem mais intensivamente, a partir desse período, de meio 

suporte para sua fixação, evitando assim o tombamento. 

A condutividade elétrica é um parâmetro normalmente empregado para 

expressar a concentração de sais solúveis em água. A determinação é ágil e 

apresenta boa precisão. Este parâmetro é oposto da resistividade elétrica e 

corresponde a medida da capacidade de um líquido ou solução em conduzir 

eletricidade, crescendo proporcionalmente a medida que a concentração de sais 

aumenta.

Como sistema de tratamento, a Hidroponia Forrageira utilizando Esgoto 

Tratado apresentou-se eficiente na redução da salinidade, inferida pela 

condutividade elétrica. De acordo com análise das Tabelas 7 e 8, o Tratamento de 

número 1 obteve redução média de até 434,70 µS/cm de condutividade elétrica, 

relação Afluente/Efluente do sistema hidropônico, aos 7 dias após semeio (DAS). 

Isto representa uma redução de 62,5 % na quantidade de sais que entram no 

sistema são absorvidos no cultivo hidropônico. Observa-se que as maiores reduções 

foram detectadas no intervalo de 7 a 11 DAS para os diferentes Tratamentos. Nas 

Figuras 23 e 24, as curvas de tendência resumidas por polinômios indicam que a 

partir do sétimo dia após o semeio há o início de queda na redução da 

Condutividade Elétrica Afluente/Efluente no sistema de reúso. Também indicam que 

os Tratamentos 2 e 3 comportaram-se, pelo parâmetro redução da Condutividade 

Elétrica, como tardios. Tais Tratamentos obtiveram, mesmo que retardados, 

eficiências significativas na redução de sais no Esgoto Tratado ministrado ao 

sistema de reúso. 

TABELA 7: Valores Médios de Condutividade Elétrica do Afluente e 
Tratamentos no ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado - µS / 
cm.

DAS CE Entrada CE T1 CE T2 CE T3 CE T4 

7 644,00 229,67 360,90 363,93 268,60

8 630,00 264,33 372,90 315,47 257,43

9 571,60 232,20 297,80 283,60 266,03

10 698,23 269,77 319,60 292,13 344,70

11 654,93 301,50 313,73 259,63 398,17
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TABELA 8: Diferença de Condutividade Elétrica Afluente/Efluente Média no 
ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado - µS / cm. 

Dias Após Semeio  

Tratamento 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T1-24hs-

(2L/min) 
43,65 35,93 286,37 385,20 434,70 368,20 330,47 409,37 413,57 292,57 234,20 47,27

T2-12hs-

(4L/min) 
19,90 66,53 257,63 262,05 364,47 224,90 272,43 328,90 384,60 315,63 283,50 274,10

T3-12hs-

(2L/min) 
28,65 66,93 269,03 289,25 320,83 320,90 217,70 388,27 416,03 386,77 405,87 364,93

T4-16hs-

(2L/min) 
28,35 51,27 290,63 349,20 411,47 341,20 317,97 353,87 298,53 198,77 147,37 99,60

Relacionado ao acompanhamento do pH no decorrer do cultivo, o sistema 

não apresentou tendência de linearidade às leituras. A Tabela 9 juntamente com a 

Figura 25 demonstram o aumento do pH do Efluente da Hidroponia Forrageira 

relacionado ao pH de entrada do Sistema. Curvas de tendência do aumento do pH 

indicam que houve, também no mesmo período de 7 à 10 DAS, uma modificação no 

comportamento do parâmetro. Em resposta à queda de Demanda de sais no 

Sistema e à crescente Demanda Evapotranspirométrica, o pH a partir deste período 

apresenta uma tendência de aumento. 
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FIGURA 23: Diferença de Condutividade Elétrica Afluente/Efluente Média no 
ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado - µS / cm. 
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FIGURA 24: Relação de Redução de Condutividade Elétrica Afluente/Efluente 
Média no ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado. 
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TABELA 9: Valores Médios de pH Afluente e Tratamentos no ciclo de cultivo 
hidropônico utilizando esgoto Tratado. 

Valores Médios de pH Afluente e Tratamentos no 

ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado 

DAS pH Entrada pH T1 pH T2 pH T3 pH T4 

7 6,99 7,30 7,18 7,46 7,13

8 7,01 7,38 7,59 7,66 7,43

9 6,99 7,51 7,23 7,44 7,41

10 6,95 7,41 7,31 7,29 7,37

11 7,03 7,51 7,48 7,35 7,45

FIGURA 25: Aumento do pH Afluente/Efluente no ciclo de cultivo hidropônico 
utilizando esgoto Tratado-Experimento 1. 
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Ainda como sistema de Tratamento, a Hidroponia Forrageira atuou reduzindo 

a carga microbiológica. A Taberla 10 juntamente com a Figura 26 indicam a citada 

queda. Aos 11 DAS os Tratamentos 1 e 4 se destacam por nesse período 

apresentarem maior biomassa, consequentemente atuando como biofiltro. Aos 14 

DAS essa diferença entre tratamentos não foi mais detectada devido a biomassa 

radicular ser similar entre eles. Apesar da relativa boa qualidade microbiológica do 
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afluente do sistema Hidropônico, percentuais significativos de redução foram 

alcançados, com até 90,23% de redução de Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC), constituindo, assim, o Sistema Hidropônico como boa alternativa de pós-

tratamento de efluentes de Reatores de alta Eficiência.  

TABELA 10: Valores Médios de Unidades Formadoras de Colônia de 
Coliformes Fecais no ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado. 

Valores Médios de Unidades Formadoras de Colônia de Coliformes 

Fecais no ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado 

DAS Entrada Saída T1 Saída T2 Saída T3 Saída T4 

11 1,45E+06 8,60E+05 1,18E+06 1,30E+06 8,90E+05 

14 1,75E+06 1,86E+05 1,71E+05 2,09E+05 1,60E+05 

FIGURA 26: Redução de Unidades Formadoras de Colônia de Coliformes 
Fecais no ciclo de cultivo hidropônico utilizando esgoto Tratado. 
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5. CONCLUSÃO:

De acordo com os resultados apresentados verifica-se suprimento hídrico-

nutricional satisfatório às plantas no cultivo no decorrer do ciclo de Produção de 

Forragem Verde Hidropônica utilizando Esgoto Tratado, sendo assim uma alternativa 

estratégica para destino seguro de efluentes de ETE e produção vegetal eficiente 

através do uso dos elementos e compostos químicos presentes no esgoto 

doméstico.

O cultivo de Forragem Verde Hidropônica apresentou rápido ciclo de 14 dias e 

intensa demanda evapotranspirométrica, chegando à valor máximo de 67,44 mm por 

dia para o tratamento de 24 horas sob ciclo de rega com vazão de 2 litros por 

minuto. É um eficiente sistema seguro de disposição final de efluentes das Estações 

de Tratamento de Esgotos, obtendo redução de até 49,67% do volume de esgoto. 

Não há diferença significativa entre 24 horas sob ciclo de rega com vazão de 

2 litros por minuto e 16 horas sob ciclo de rega com vazão de 3 litros por minuto. 

A suspensão de 12 horas no fornecimento de Esgoto Tratado como solução 

nutritiva ao cultivo hidropônico afeta diretamente a Hidroponia Forrageira.  

A manutenção da umidade no período noturno pode ser realizada com menor 

freqüência de aplicação, demandando assim um menor volume de solução nutritiva 

(esgoto tratado) em períodos em que normalmente há uma vazão menor nas 

Estações de Tratamento de Esgoto. 

O rendimento final do cultivo é determinado entre o oitavo e o décimo dia de 

cultivo. A colheita deve-se dar no máximo no décimo segundo dia após o semeio 

(DAS) devido as plantas necessitarem mais intensivamente, a partir desse período, 

de meio suporte para sua fixação, evitando assim o tombamento. Além disso a partir 

desse período as plantas diminuem significativamente a absorção de nutrientes e 

consomem apenas água. 

Como sistema de tratamento, a Hidroponia Forrageira utilizando Esgoto 

Tratado apresentou-se eficiente na redução da salinidade com redução média de até 

434,70 µS/cm (redução de 62,5 %) de condutividade elétrica, relação 

Afluente/Efluente do sistema hidropônico, aos 7 dias após semeio (DAS). A partir do 

sétimo dia após o semeio há o início de queda na redução da Condutividade Elétrica 

Afluente/Efluente no sistema de reúso. Sendo assim, a hidroponia forrageira 

utilizando esgoto tratado além de reduzir o volume de efluente atua também como 

sistema de polimento do efluente remanescente. 
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De maneira resumida, conclui-se que: 

 O uso de esgoto tratado, proveniente de reatores anaeróbios de alta 

eficiência, em substituição à solução nutritiva pode ser realizado sem prejuízo 

em rendimento, sendo, portanto, uma solução viável para destino seguro de 

efluentes de ETE e produção vegetal eficiente através do uso intensivo de 

macro e micronutrientes importantes para produção agrícola. 

 Os melhores resultados de produtividade expressos em Kg/m2 se apresentam 

sob 24 horas de ciclo de rega com vazão de 2 litros por minuto com lâmina de 

134,00 mm. 

 Não houve diferença significativa na produtividade do cultivo, expresso em 

Kg/m2, para situações em que foi suspenso o fornecimento hídrico-nutricional

em tempo igual ou inferior a três horas de interrupção no período noturno. 

 Houve diferença significativa na produtividade do cultivo, expresso em Kg/m2,

para situações que é suspenso o fornecimento hídrico-nutricional durante todo 

o período da noite. 

 O cultivo de Forragem Verde Hidropônica utilizando Esgoto Tratado atuou 

como Sistema de disposição segura eficiente de efluentes das estações de 

Tratamento de Esgotos, bem como sistema de Tratamento bioquímico 

reduzindo sais e microbiota do Esgoto. 

 A menor vazão de Esgotos no período noturno não é limitante ao bom 

desenvolvimento da Hidroponia Forrageira utilizando esgoto tratado, desde 

que esta seja administrada a manter, mesmo que menor, o aporte hídrico-

nutricional às plantas em todos os momentos do cultivo. 

 Deve-se ficar atento aos primeiros dias de cultivo devido as plântulas 

apresentarem maior sensibilidade ao déficit hídrico-nutricional, considerando 

ainda mais que sem déficit tem-se ciclos mais precoces e mais eficientes 

como Sistemas de Disposição e Tratamento de Efluentes das ETE’s. 
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