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Irrigação alternativa
Grupo da USP obtém produtividade maior da cana-de-açúcar  
ao irrigar a lavoura com esgoto doméstico tratado
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paulista, tem feito avanços consideráveis 
nessa área e, em um dos experimentos, 
com cana-de-açúcar, conseguiu elevar 
em até 50% a produtividade ao irrigar 
a lavoura com esgoto doméstico tratado. 
Os resultados do estudo, que faz parte de 
um projeto temático apoiado pela Fa-
pesp e coordenado pelo professor adol-
pho José Melfi, da esalq e do Núcleo de 
pesquisa em Geoquímica e Geofísica da 
Litosfera (Nupegel) ligado à pró-reitoria 
da Usp, foram publicados na edição de 
agosto na revista Scientia Agricola.

O uso de águas residuárias – outro 
nome para efluente ou esgoto domésti-
co – para irrigação de lavouras, segundo 
o pesquisador, é seguro e oferece vários 
benefícios. “Um risco que existe são os 
organismos patogênicos presentes no 
esgoto. Mas, antes de ir para a plantação, 
o efluente tratado pode passar por um 
processo de desinfecção, por exemplo, 
com cloro ou por radiação ultraviole-
ta, que praticamente elimina os pató-
genos presentes no efluente”, ressalta. 
“Também é feito um monitoramento 
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ma tecnologia que usa efluen-
tes domésticos para irrigação 
agrícola pode ajudar a econo-
mizar água e contribuir para 
a agricultura deixar de ser a 
atividade econômica que mais 
consome esse líquido. a pro-

dução de um quilo de arroz, por exem-
plo, necessita de 2 mil a 5 mil litros de 
água. Um grupo de pesquisadores da 
escola superior de agricultura Luiz de 
Queiroz (esalq), da Universidade de são 
paulo (Usp), em piracicaba, no interior 

Estação de tratamento de Esgoto em Piracicaba: água para a agricultura
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detalhado e constante da qualidade do 
efluente, do solo, do lençol freático e, 
evidentemente, da cultura agrícola para 
evitar qualquer tipo de contaminação.” 
De acordo com Melfi, o alto teor de 
sódio presente nos efluentes pode alte-
rar a estrutura do solo, pela migração 
das argilas e consequente redução da 
aeração e da condutividade hidráulica 
do solo. esse problema, segundo Mel-
fi, pode ser solucionado com a adição  
de gesso agrícola ao solo. ele é coloca-
do na terra em forma de pó, anulando 
o efeito do sódio”, afirma. Quanto aos 
lençóis freáticos, a maior preocupação 
é com a contaminação por nitrogênio, 
um macronutriente presente no efluen-
te que, se for absorvido em excesso pela 
planta, pode se infiltrar no solo e na 
forma de nitrato poluir as reservas sub-
terrâneas de água.

a principal vantagem desse novo 
sistema é ambiental, porque, além de 
reduzir o consumo de água, a irriga-
ção com águas residuárias provoca uma 
melhora na qualidade dos cursos d’água 
porque eles deixam de receber os esgo-
tos tratados das cidades. embora trata-
dos previamente, os efluentes contêm 
uma carga de nutrientes (principalmen-
te nitrogênio, fósforo e potássio) que 
contribui para a proliferação de algas  
e alteração da qualidade das águas,  
num processo chamado de eutrofização. 
No entanto, a presença desses nutrientes 
nos efluentes é uma grande vantagem 
do ponto de vista agrícola, porque são 

essenciais para o crescimento das plan-
tas. assim, os agricultores podem usar 
menos fertilizantes em suas plantações, 
o que é um benefício de ordem econô-
mica. “esse é um aspecto importante, 
porque os fertilizantes têm um impacto 
grande nos custos da produção agríco-
la”, destaca a professora Célia Re gina 
Montes, do Cena e do Nupegel, que 
também integra o grupo de pesquisa. 
em uma das plantações experimentais, 
de capim para feno, a economia no uso 
de fertilizante nitrogenado mineral che-
gou a 80% num ano com pouca chuva, 
quando a irrigação com efluentes foi 
mais intensa.

Lagoas e reatores - esgotos tratados 
por diferentes sistemas, segundo a pes-
quisadora, podem ser utilizados para 
irrigação, mas neste projeto temático 
estão sendo utilizados apenas os de ori-
gem doméstica. “Os efluentes indus-
triais possuem características diferentes 
e compostos indesejáveis, como metais 
pesados. as regiões agrícolas, em geral, 
são menos industrializadas e, portanto, 
os esgostos tratados são predominan-
temente domésticos”, ressalta. Nas pes-
quisas conduzidas na Usp foram utili-
zados esgotos tratados por dois proces-
sos biológicos: lagoas de estabilização 
e reatores anaeróbios, conhecidos pela 
sigla Uasb, de Upflow anaerobic sludge 
Blanket, seguido de processo de lodos 
ativados. No primeiro caso, o motor 
do tratamento é a energia solar. esse 

Uso de efluentes de esgotos 
tratados por processos biológicos 
(lagoas de estabilização  
e reatores Uasb/lodos ativados) 
em solos agrícolas
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O PrOjetO>

Estações de tratamento perto da lavoura facilita a irrigação
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sistema é composto por um conjunto 
de lagoas contendo bactérias aeróbias 
e anaeróbias que degradam a matéria 
orgânica dos esgotos. Os esgotos per-
manecem por um determinado perío-
do de tempo nas lagoas e quando saem 
sua carga orgânica foi substancialmen-
te reduzida, de forma que podem ser 
lançados nos cursos d’água. as lagoas 
de estabilização são um dos sistemas 
mais usados em cidades de pequeno e 
médio porte do interior paulista e são 
operadas pela sabesp (Companhia de 
saneamento Básico do estado de são 
paulo) em 319 municípios do estado. 
Nos reatores anaeróbios, o processo 
também é biológico, mas depende de 
energia elétrica para funcionar. O trata-
mento é feito por bactérias anaeróbias 
e o efluente passa posteriormente por 
uma lagoa de aeração antes de voltar 
para o rio. Nos dois casos, a desinfec-
ção por cloro ou radiação ultravioleta 
é feita no final do tratamento.

em tese, qualquer lavoura pode ser 
irrigada com efluentes domésticos, em-
bora o ideal seja priorizar alimentos 
que não são consumidos in natura, mas 
processados industrialmente. Dessa for-
ma, as altas temperaturas empregadas 
no processamento reduziriam o risco 
de contaminação por organismos pa-
togênicos. No temático da Fapesp, do 
qual também fazem parte pesquisado-
res da escola politécnica, Faculdade de 
saúde pública e Instituto de Geociên-
cias da Usp, embrapa Instrumentação 
agropecuária, unidade da empresa 
Brasileira de pesquisa agropecuária 
em são Carlos, Instituto Nacional de 
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pesquisas espaciais (Inpe), em são Jo-
sé dos Campos, e Universidade do sul 
Toulon-Var, na França, foram feitos ex-
perimentos com plantações de milho, 
girassol, café, capim para feno e cana-  
-de-açúcar, no campo experimental de 
Lins, no interior paulista, totalizando 
uma área de seis hectares. No campo 
de piracicaba os experimentos são com 
as culturas de laranja e cana-de-açúcar 
em área total de dois hectares. em todas 
elas houve ganhos de produtividade, 
em parte por conta do processo de 
irrigação – algumas culturas não são 
normalmente irrigadas, como a cana-
 -de-açúcar – e, também, pelo aporte 
de nutrientes existentes no efluente. Os 
efeitos da irrigação com águas residuá-
rias na produtividade da lavoura de 
cana-de-açúcar, reportados no artigo 
da revista Scientia Agricola, foram estu-
dados durante 16 meses numa lavoura 
na cidade de Lins. ao final do estudo, os 
pesquisadores constataram um aumen-
to de produtividade de cerca de 50%.

O emprego de esgoto tratado na irri-
gação não é novidade, já sendo utilizado 
há muito tempo. as chamadas sewage 
farms, ou fazendas de água de esgoto, da 
austrália, alemanha e França já operam 
há mais de um século. em outros paí-
ses, como Israel, estados Unidos, arábia 
saudita, Chile e México, a introdução 
do sistema é mais recente, mas já há 
produtos agrícolas comercializados que 
tiveram esse tipo de irrigação – as laran-

jas de algumas plantações da Flórida, 
nos estados Unidos, são um deles. No 
Brasil o assunto começou a ser estudado 
com mais profundidade há cerca de 10 
anos, exatamente pelo grupo da esalq. 
ainda não existe uma legislação federal 
específica sobre o tema. em 2005 uma 
resolução do Conselho Nacional do 
Meio ambiente (Conama) definiu as 
diretrizes gerais do uso de esgoto tra-
tado em cinco diferentes modalidades: 
irrigação agrícola e florestal, uso urba-
no, uso industrial, recuperação de áreas 
degradadas e aquicultura. agora, para 
cada uma das práticas, é necessária uma 
resolução específica que, entre outros 
aspectos, regulamente a qualidade do 
efluente. “Um grupo ligado à Câma-
ra Técnica de Ciência e Tecnologia do 
Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos já está trabalhando em uma minu-
ta da resolução para a regulamentação 
do uso agrícola e florestal”, afirma Célia 
Montes. “Não tenho dúvidas de que, 
tomando todos os cuidados, já pode-
ríamos estar adotando esse sistema de 
forma muito mais intensa no país há 
algum tempo.”

para os pesquisadores do projeto, o 
mais indicado é fazer a irrigação com 
água de reúso sempre pelo método 
de gotejamento, porque dessa forma 
evita-se a dispersão de aerossóis con-
tendo partículas do efluente. em certas 
culturas, como o capim para feno, em 
que é necessário irrigar por aspersão, 

recomenda-se suspender a 
irrigação em períodos de 
vento forte. “É uma pre-
caução extra”, diz adolpho 
Melfi. ele destaca também 
que o ideal é que as estações 
de tratamento de esgoto es-
tejam localizadas em pontos 
elevados e próximos à cul-
tura, facilitando o envio dos 
efluentes tratados para um 
reservatório junto às plan-
tações. “Também podem ser 
usados caminhões-pipa no 
transporte”, afirma Melfi. 

Outra preocupação dos 
pesquisadores é com a acei-
tação por parte dos produ-
tores e consumidores de ali-
mentos que foram irrigados 
com esgoto tratado. No ano 
passado foi feito um estudo 
com agricultores de Lins so-

bre a percepção que eles têm desse novo 
método. a maciça maioria respondeu 
que não teria problemas em adotar o sis-
tema, desde que ele tivesse sido validado 
por uma instituição de pesquisa, como 
a Usp, por exemplo. a única ressalva 
apontada pelos entrevistados foi quanto 
ao possível custo de implantação e ope-
ração do sistema. esse estudo fez parte 
de uma das 10 dissertações de mestra-
do de alunos que participam do projeto 
desde o início das pesquisas em 2000 e 
que foi englobado pelo projeto temático, 
iniciado em 2005 e com previsão de en-
cerramento no próximo ano. Outras sete 
teses de doutorado e oito trabalhos de 
pós-doutorado também foram produ-
zidos neste projeto, e mais 14 trabalhos 
de iniciação científica. “além de demons-
trarmos a viabilidade do sistema, o pro-
jeto temático da Fapesp tinha também 
como objetivo a formação de recursos  
humanos nesta área”, destaca Melfi. n

                cana-de-açúcar irrigada com efluente: até 50% a mais em produtividade e
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