
Disposição de esgotos no solo, através de escoamento à 

superfície, com utilização de gramíneas: avaliação do processo 

quanto aos aspectos sanitários, operacionais, construtivos e 

de manutenção. 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

Departamento de Saúde Ambiental, para a obtenção do 

título de "Mestre em Saúde Pública". 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Caetano Sanches Mancuso 

São Paulo 

1996 



____________ , ________ •" 

i i 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter

me dado saúde e força de vontade para levar a cabo mais esta tarefa. 

Agradeço à minha esposa Sueli e aos meus filhos 

Camila, Wanderley e Enzo, que sempre prestaram apoio e incentivo 

incondicionais, sendo os meus mais importantes estímulos de vida e de progresso. 

Agradeço à minha mãe Alvarina, que quando em vida, 

com a sua característica de mulher silenciosa e sábia, sempre soube participar dos 

bons momentos, e aconselhar com inteligência nos momentos difíceis. 

Agradeço ao meu pai Plínio, que como homem forte e 

dedicado à família, sempre soube orientar a mim e aos meus dois irmãos, quanto 

aos caminhos do bem e de servir. 

Agradeço à minha primeira orientadora, Profa. Dra. Maria 

Therezinha Martins que, quando em vida, do alto de sua sabedoria, sempre teve 

humildade e preocupação em repassar-nos conhecimentos fundamentais e 

inesquecíveis. 



111 

AGRADECIMENTOS 

A elaboração deste trabalho somente foi possível graças à 

colaboração das pessoas e instituições abaixo mencionadas, às quais agradeço 

profundamente: 

Prof. Dr. Pedro Caetano Sanches Mancuso. pela orientação e 

companheirismo; 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -

Sabesp, pela colaboração prestada através de meus companheiros de trabalho. 

desde o funcionário menos graduado até os Diretores; 

Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - Unesp -

Botucatu. Faculdade de Ciências Agronômicas, na pessoa da Ora. Célia Regina 

Lopes Zimback e na pessoa do Prof. Dr. Leonardo T. Büll. pelas orientações 

especializadas e pelas análises laboratoriais; 

Prof. Dr. Disnei Antonio Gonzalez, pelos cuidados e pelo 

acompanhamento da experiência em Populina desde 1983; 

Unidade de Negócio do Baixo Tietê e Grande da Sabesp, pelas 

análises laboratoriais e pelo apoio estratégico; 

Posto de Operação da Sabesp de Populina. na pessoa dos 

funcionários e, em especial, na pessoa do Sr. João Alves dos Santos, pelo 

cuidado, pelo carinho e pelo amor com o qual têm conduzido a operação e a 

manutenção do sistema de disposição de esgotos no solo, daquela comunidade; 



i v 

Melbourne Water Corporation - Austrália, pela oportunidade de 

aprendizados específicos e detalhados sobre a disposição de esgotos no solo; 

Beu-Guriou University of the Negev - Israel e The Jacob Blaustein 

lnternational Center, pela bolsa de estudos que possibilitou a participação em 

cursos e visitas específicas naquele país; 

World Bank que, através de recursos financiados, possibilitou a 

participação em cursos e estágios no exterior; 

Médico Veterinário Plínio Paganini Filho, pela participação e 

acompanhamento técnico especializado da experiência; 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pela 

oportunidade de formação, e pela atuação de seus docentes. 



v 

RESUMO 

Esta dissertação apresenta aspectos gerais da disposição de 

esgotos no solo, com ênfase à disposição efetuada através do processo de 

escoamento à superfície. 

Por meio da revisão bibliográfica, o trabalho procura abordar 

especificidades do processo que vão desde a concepção de sistemas, passando 

pela elaboração de projetos, limitações de parâmetros sugeridas, construção, 

práticas de operação/manutenção, indo até a avaliação de plantas existentes, 

quanto às reduções das cargas aplicadas, dos riscos de contaminação e da 

possibilidade da deterioração do meio ambiente. 

Ainda através da análise das referências bibliográficas, são 

abordadas as possibilidades da otimização das disposições e dos reusos, no que 

refere-se à utilização de sistemas simples e eficientes quanto à produtividade 

agrícola e à proteção ambiental. 

É relatada a experiência da disposição por escoamento à superfície, 

implantada em Populina- SP, no ano de 1984, comparando os resultados obtidos 

em 12 anos de operação do sistema, com os considerados eficientes pela literatura 

consultada. 

No desenvolvimento da dissertação são ressaltados, principalmente, 

os aspectos práticos de projeto, obra, operação/manutenção e avaliação de 

plantas de tratamento, tanto na apresentação da revisão bibliográfica, como na 

apresentação da experiência realizada. 
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SUMMARY 

Wastewater disposal on land is currently being utilized ali over the 

world with good results. This Dissertation overviews the development of this 

technology and its future direction with emphasis on the overland flow process. 

The main aspects of conception, design, construction, operation and 

maintenance are reviewed, and analyzed. Optimization of this technology and 

reuse is considerated while agricultura yeld, health of consumers and quality of the 

environment. Existing plants are, also, analyzed in terms of the contaminant 

reduction and environmental protection. 

Data from the 12 year Brazilian experience with overland flow 

process at Populina City, State of São Paulo are presented. The results of this 

practical experience are good when compared to the consulted literatura. 

This work emphasizes the practical aspects of wastewater land 

disposal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disposição de esgotos no solo é prática bastante antiga. As 

cronologias da evolução do saneamento citam o seu emprego na Alemanha e 

na Inglaterra, já nos séculos XVI e XVII, encontrando-se referências a sua 

utilização em épocas bem mais remotas, como é o caso da irrigação com 

esgoto executado em Atenas, antes da era Cristã. 

Até fins do século passado e início deste, essa foi a forma mais 

praticada e bem sucedida de tratamento e disposição de esgotos resultantes da 

atividade urbana. Datam dessa época exemplos desses sistemas de tratamento 

que atingiram nossos dias e que continuam a prestar excelentes serviços à 

metrópoles do porte de Berlim, México e Melbourne, entre outras. 31
•
63

•
64

•
88

•
109

•
141 

Foram, possivelmente, o crescimento dos volumes de esgotos a 

serem tratados e a valorização das terras próximas aos centros urbanos em 

processo de rápida expansão, juntamente com alguns insucessos provocados 

pelo descaso com a operação e manutenção de sistemas de tratamento por 

disposição no solo que justificaram a procura de outros processos de 

tratamento mais compactos, implantáveis em áreas menores. Estes sistemas, 

embora rudimentares e pouco eficientes para os padrões atuais, apresentavam

se então como capazes de depurar suficientemente os esgotos. A liberação de 

terras, que de outra forma seriam destinadas ao tratamento e disposição dos 

esgotos, deve ter-se afigurado, à época e até recentemente , como beneficio 

suficiente para compensar os custos de um tratamento que passava a exigir 

construções e equipamentos de complexidade crescente e operação cada vez 

mais sofisticada. 31
•
48

• 
62

' 
88

'
96 
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Atualmente o tratamento dos esgotos domésticos e industriais 

por disposição no solo tem-se apresentado como uma importante alternativa de 

tratamento, seja com a função de "polimento" de afluentes (pós-tratamento), 

seja pela necessidade de reciclagem de recursos cada vez mais escassos, 

seja pela possibilidade de obtenção de subprodutos como alimentação animal 

ou carvão, seja pela importância da recarga do lençol freático e subterrâneo, ou 

pela adequação da qualidade da massa líquida antes que venha a atingir os 

corpos receptores de características incompatíveis com os respectivos 

efluentes_64, 88, 87,141 

A disposição de esgotos no solo, como na auto-depuração dos 

corpos d'água e nos demais tipos de tratamentos naturais, compreende 

processos físicos, químicos e biológicos de remoção da carga poluidora. Para 

compreendê-los é preciso ter-se presente que o solo é mais do que um simples 

meio físico formado por substâncias minerais e orgânicas que, juntamente com 

a vegetação superior, a energia solar e a água, asseguram a continuidade de 

um dos ciclos mais importantes da natureza, que é a transformação da matéria 

orgânica disposta, em energia renovável. 59
• 
120 

Para efeito desta dissertação, deverá ser detalhado o processo 

de disposição de esgotos no solo por escoamento à superfície, pois é dentre 

todos o mais completo, ou seja, é o que se utiliza de todos os fatores naturais 

que podem intervir numa disposição de esgotos no solo. 

Além do acima exposto, tem-se à disposição no Estado de São 

Paulo dois sistemas de escoamento à superfície implantados respectivamente 

em 1984 e 1986, os quais foram concebidos, projetados, construídos e são 

operados e mantidos de forma empírica, com pouco embasamento teórico, e se 
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por um lado as observações práticas podem vir a ser relatadas, a compreensão 

teórica e detalhada do processo será de suma importância não apenas para 

uma atualização e registro, como também e não menos importante, para 

obtenção de parâmetros adaptados às peculiaridades nacionais buscando uma 

adequada transferência de tecnologia para outras regiões. 

1.1. O solo como elemento depurador 

O solo é um meio físico formado por substâncias minerais e 

orgânicas, cujas formas predominantemente granulares conferem-lhe 

propriedades características como a porosidade, a permeabilidade, a textura, e 

outras que o tomam o habitat natural de um grande número de seres vivos 

microscópicos, vegetais e animais. 

A matéria orgânica morta decompõe-se ao atingir o solo, no 

processo de alimentação dos organismos que nele estão presentes e que têm 

assim a sua sobrevivência assegurada. As substâncias mais simples daí 

resultantes repõem o estoque de sais minerais que contêm os macronutrientes 

(nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, e outros), e os micronutrientes (ferro, 

manganês, zinco, cromo, e outros) utilizados pelas plantas, os quais, 

juntamente com a água e o gás carbônico, permitem a síntese da matéria 

orgânica pela vegetação através da fotossíntese. Desta forma, a matéria 

orgânica realimenta o solo e transforma-se novamente em matéria orgânica 

viva. Se ao morrer não se incorporar ao solo, ou porque dele é retirada pela 

colheita, ou porque ela ou os produtos de sua decomposição são carreados 

pelas águas (erosão e lixiviação), a tendência é a exaustão desse solo, com 

perda de sua fertilidade e capacidade de produção. 
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Por outro lado, a superalimentação do solo, pela adição de 

matéria orgânica em excesso além daquela que ele tem condições de renovar, 

provoca um aumento demasiado da concentração de um grande número de 

substâncias resultantes da decomposição, que acaba por tomar-se nociva à 

vida que nele se processa, reduzindo-a, não por falta de alimentos, mas por 

indigestão. 70
• 
96

• 
120 

Pelo menos quatro propriedades do solo são extremamente 

importantes para sua utilização como local de disposição de esgotos, a saber : 

a) Capacidade de troca iônica: representa a quantidade total de 

cátions e ânions que são absorvidos por unidade de peso do solo. Solos 

úmidos possuem capacidade de troca de cátions entre moderada e grande, 

mas capacidade limitada para troca de ânions. É importante salientar que a 

capacidade que um solo possui de reter os íons metálicos trazidos pelos 

esgotos, e impedí-los de atingir as águas superficiais e/ou subterrâneas, bem 

como os tecidos vegetais, depende em grande parte, de sua capacidade de 

troca iônica. 

b) Capacidade Tampão: provém de diversos fatores; solos 

carbonatados tamponados para um pH igual ou maior que 7 inibem a 

solubilidade dos metais pesados . 

c) Filtrabilidade do solo: refere-se a sua eficiência como um filtro 

(físico) de partículas em suspensão. A filtração de organismos patogênicos 

provenientes do esgoto é um elemento importante para o sucesso da utilização 

da sua disposição em áreas agrícolas. Solos permeáveis de textura 

intermediária possuirão um conteúdo coloidal suficiente para aprisionar ou reter 

partículas, e constituem-se nos melhores filtros. 
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d) Microbiologia do solo: ocorrem transformações 

microbiológicas com os esgotos dispostos sobre o solo. Tais transformações 

envolvem a utilização dos microrganismos, a fim de transformar alguns dos 

compostos que contêm os elementos essenciais ao desenvolvimento das 

plantas, como por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o carbono. 

Essas quatro propriedades são o resultado de vários fatores, cuja 

interação, com reflexos sinérgicos ou inibitórios, fixará as propriedades do solo 

como um todo. 40 

1.2. Características dos esgotos domésticos 

Os esgotos domésticos são compostos por matérias orgânicas e 

inorgânicas nas formas dissolvida, coloidal e em suspensão. 

A concentração dos vários componentes dos esgotos domésticos 

depende de vários fatores como: 

• características específicas das águas de abastecimento; 

• usos aos quais estas águas são submetidas; 

• clima da região; 

• condições sócio-econômicas e hábitos da população; 

• consumo per capita de água; 

• presença de despejos industriais no sistema público. 

Desta forma, as características dos esgotos domésticos variam 

nAo somente de localidade para localidade, mas também de acordo com a 

época do ano, bem como com as horas do dia. 26 

1.2.1.Características físicas 
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a) Matéria Sólida 

Das características físicas o teor de matéria sólida é o de maior 

importância, em termos de dimensionamento e controle de operações das 

unidades de tratamento. A pesquisa da matéria sólida é fonte de uma série de 

operações e processos unitários de tratamento, ainda que represente em média 

0,08% do volume dos esgotos, pois a água compõe os restantes 99,92%. 105
•
139 

O Quadro 1 apresenta dados típicos para várias condições dos 

esgotos domésticos: 

QUADRO 1. Características típicas de sólidos no esgoto bruto 

(mg/1). 

~~ Esgoto Esgoto Esgoto 
Fort~• Médio* Fraco• 

M.S. Total 1000 500 :zoo 
M.S. Volátil 700 350 no 
M.S. F'sxa 300 150 ao 
M.S Susp Tot. ~00 300 100 
M.S Surp. Vcl 400 :zso 70 
M.S. Susp Fixos 100 50 30 
M.S. Diss. Tot. 500 200 100 
MS Din Vol 300 100 50 
M.S. Dis~. Fixa :zoo 100 50 

Fonte: Metcalf & Eddy Inc. 89 

b) Temperatura 

A temperatura dos esgotos é, em geral, pouco superior à das 

águas de abastecimento, pela contribuição de despejos domésticos que 

tiveram as águas aquecidas. Pode, no entanto, apresentar valores reais 

elevados, pela contribuição de despejos industriais. Normalmente, a 
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temperatura nos esgotos está acima da temperatura do ar, à exceção dos dias 

mais quentes do verão. Em relação aos processos de tratamento, sua 

influência dá-se nas operações de natureza biológica, pois a velocidade de 

decomposição dos esgotos é diretamente proporcional ao aumento da 

temperatura, e nas operações em que ocorre o fenômeno da sedimentação, o 

aumento da temperatura faz diminuir a viscosidade melhorando as condições 

para o fenômeno. 89
·
105 

c) Odor 

Os odores característicos dos esgotos são causados pelos gases 

formados no processo de decomposição. Existem dois tipos principais de 

odores, bem característicos : 

•odor de mofo, razoavelmente suportável, típico de esgoto 

fresco; 

•odor de ovo podre, "insuportável", típico de esgoto velho ou 

séptico, que ocorre devido à formação de gás sulfídrico proveniente da 

decomposição do lodo contido nos despejos. 

Quando ocorrem odores diferentes e específicos, o fato deve-se 

à presença de despejos industriais. 21 

d) Cor e turbidez 

A cor e a turbidez indicam, de imediato e aproximadamente, o 

estado de decomposição do esgoto, ou a sua condição. A tonalidade 

acinzentada, acompanhada de alguma turbidez, é típica de esgoto fresco. A 

cor preta é típica de esgoto velho e de uma decomposição parcial. 
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Os esgotos podem, no entanto, apresentar qualquer outra cor 

nos casos de despejos industriais, como por exemplo despejos de indústrias 

têxteis ou de tintas. 2' 
89

• 
105 

1.2.2. Características químicas 

a) Matéria orgânica 

Cerca de 70% dos sólidos no esgoto médio são de origem 

orgânica e, geralmente, estes compostos são uma combinação de carbono, 

hidrogênio e oxigênio, algumas vezes com nitrogênio. 

Os grupos de substâncias orgânicas nos esgotos são 

constituídos principalmente por: 

• compostos de proteínas (40 a 60%); 

• carboidratos (25 a 50%); 

• gorduras e óleos (10%); 

• uréia, surfatans, fenóis, pesticidas (em menor quantidade) e 

outros. 

As proteínas são produtoras de nitrogênio e contêm carbono, 

hidrogênio, oxigênio, algumas vezes fósforo, enxofre e ferro. Elas são as 

principais constituintes do organismo animal, mas ocorrem também em plantas. 

O gás sulfúrico presente nos esgotos é proveniente do enxofre formado pelas 

proteínas. 

Os carboidratos contêm carbono, hidrogênio e oxigênio, e são as 

primeiras substâncias a serem destruídas pelas bactérias, com produção de 

ácidos orgânicos, sendo que, por esta razão, os esgotos velhos apresentam 
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maior acidez. Entre os principais exemplos de carboidratos pode-se citar os 

açúcares, o amido, a celulose e a fibra de madeira. 

Lipídios é um termo normalmente usado para referir-se à matéria 

graxa, aos óleos e às substâncias semelhantes encontradas nos esgotos. A 

gordura está sempre presente nos esgotos domésticos proveniente do uso de 

manteiga, de óleos vegetais, da carne e outros. Pode estar presente também 

sob a forma de óleos minerais, derivados do petróleo (querosene, óleo 

lubrificante), neste caso sua presença é altamente indesejável pois, geralmente, 

são contribuições não permitidas de garagens, postos de gasolina e indústrias 

que chegam às tubulações em grande volume ou em grande concentração, 

aderem às paredes das mesmas, vindo a provocar até mesmo a sua obstrução. 

As gorduras e, muito particularmente, os óleos minerais não são 

desejáveis nas unidades de transporte e de tratamento de esgotos, pois 

aderem às paredes, vindo a produzir odores desagradáveis, além de diminuir as 

seções úteis, formam espuma, uma camada de matéria flutuante que interfere e 

inibe a vida biológica e traz problemas de manutenção. 

Os surfactantes são constituídos por moléculas orgânicas com a 

propriedade de formar espuma no corpo receptor ou na estação de tratamento 

em que os esgotos são lançados. Tendem a agregar-se à interface ar-água e, 

nas unidades de aeração, aderem à superfície das bolhas de ar, formando uma 

espuma muito estável e difícil de ser quebrada. O tipo mais comum é o 

chamado ABS (alquil-benzeno-sulfonado), típico dos detergentes sintéticos e 

que apresenta resistência à degradação biológica. 
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Os fenóis são compostos orgânicos, originados em despejos 

industriais principalmente, e têm a propriedade de causar gosto característico à 

água, ainda que em baixa concentração (em especial à água clorada). 

Os pesticidas e demais compostos químicos orgânicos são 

utilizados principalmente na agricultura e, como tal, não costumam chegar aos 

sistemas de esgotos, mas aos rios e corpos receptores, sendo no entanto uma 

fonte de poluição e de toxidez. 

A forma mais utilizada para medir-se a qualidade de matéria 

orgânica presente, é através da determinação da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) . Esta determinação, padronizada pelos "Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater " ( A'NWA, WPCF), mede a 

quantidade de oxigênio necessária para estabilizar biologicamente a matéria 

orgânica presente numa amostra, após um dado tempo (tomado para efeito de 

comparação em 5 dias) e uma dada temperatura (20°C, para efeito de 

comparação). 

A quantidade de matéria orgânica presente, indicada pela 

determinação da DBO, é importante para conhecer-se o grau de poluição de 

uma água residuária, para dimensionar-se as estações de tratamento de 

esgotos, e medir a sua eficiência. Quanto maior o grau de poluição orgânica, 

maior a DBO do corpo d'água; paralelamente, à medida que ocorre a 

estabilização da matéria orgânica, decresce a DBO. Normalmente a DBO dos 

esgotos domésticos varia entre 100 e 300 mg/1, de acordo com as condições. 26 

Como dados típicos de parâmetros de matéria orgânica nos 

esgotos domésticos, pode-se citar os constantes da Quadro 2. 
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QUADRO 2. Valores típicos de parâmetros de carga orgânica 

(mgn) no esgoto. 

Condições 
do Elgoto 

Forte• Médio* Fraco• 
Primetro11 

DBO, ~ d, 20" C 300 200 100 
o.c. ISO ~ 30 
O.D. o o o 
Nitrojlmo Total 8.5 .50 2.5 
Nitroafnio Orgârnco 3.5 20 10 
AmGnia Livre .50 30 1.5 
Nltritos, N02 0,10 0,0.5 o 
Nitratos, N03 0,40 0,20 0,10 
Fósforo Total .50 20 10 
Ortofosfato 2.5 lO .5 
Pohfosfat:> 2.5 lO .5 

Fonte: Metcalf & Eddy INC.89 

b) Matéria Inorgânica 

A matéria inorgânica contida nos esgotos é formada 

principalmente, pela presença de areia e substâncias minerais dissolvidas. A 

areia é proveniente de águas de lavagem das ruas e de águas do subsolo, que 

chegam às tubulações de modo indevido ou infiltram-se através dos poços de 

visita ou das juntas da rede em si. Raramente os esgotos são tratados para 

remoção de constituintes inorgânicos, salvo areia e alguns despejos industriais. 

89, 105, 148 

1.2.3. Características biológicas 

a) Microrganismos de ãgua residuãria 
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Os principais organismos encontrados nos rios e nos esgotos são 

as bactérias, os protozoários, os fungos, as algas e os grupos de plantas e de 

animais. 

As bactérias constituirão talvez o elemento mais importante deste 

grupo de organismos, responsáveis que são pela decomposição e estabilização 

da matéria orgânica, tanto na natureza como nas unidades de tratamento 

biológico. São uma forma de alimento dos protozoários, também nas operações 

de depuração biológica, servindo como elementos mantenedores do equilíbrio 

entre as diferentes formas de organismos. 

As algas realizam muito pouco ou nenhum trabalho nas unidades 

convencionais de tratamento (mecânicas) mas, ao contrário, seu 

desenvolvimento pode ser fruto do tratamento; na verdade as algas 

desenvolvem-se com o lançamento de afluentes de estações de tratamento, 

ricos em nutrientes (nitratos e fosfatos), chegando mesmo a ser um fator 

indesejado quando o crescimento dá-se em demasia (floração), interferindo 

com o uso das águas. Em alguns casos torna-se necessária a retirada de pelo 

menos um dos elementos nutrientes, em geral os fosfatos, que são de mais fácil 

remoção. No tratamento de esgotos deve-se ter um cuidado especial quanto à 

manutenção da qualidade do corpo receptor, principalmente quando for um lago 

ou lagoa, ou até mesmo um rio ou ribeirão com baixa velocidade, para não 

causar um excessivo enriquecimento de nutrientes, o que resultaria na 

·eutrofização", ou seja, superprodução de algas em floração. Por outro lado, as 

algas desempenham um papel fundamental na estabilização da matéria 

orgânica nos tratamentos de esgotos através de lagoas de estabilização. 89 
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b) Indicadores de Poluição 

Há vários organismos cuja presença num corpo d'agua indica 

uma forma qualquer de poluição. No entanto, para indicar a poluição de 

origem humana, ou outros animais homeotermos, e para medir a grandeza 

desta contribuição, usa-se adotar os organismos do grupo Coliforme como 

indicadores. 

As bactérias coliformes são típicas do intestino do homem e de 

outros animais de sangue quente (mamíferos em geral), justamente por 

estarem sempre presentes no excremento humano (de 1 00 a 400 bilhões de 

coliformes I hab. x dia) e serem de simples determinação, são adotadas como 

referência para indicar e medir a grandeza da poluição por microrganismos. A 

bactéria coliforme sozinha, não transmite qualquer doença, mas se excretada 

por um indivíduo doente, portador de um organismo patogênico, ela virá 

acompanhada deste organismo capaz de trazer as conhecidas doenças de 

veiculação hídrica. Seria por demais trabalhoso e antieconômico realizar-se 

análises para determinar a presença de patogênicos no esgoto; ao invés disto 

determina-se a presença de coliformes e, por segurança, age-se como se os 

patogênicos também estivessem presentes. Por outro lado, a presença de 

bactérias do grupo co/i (Escherichia sp. e Aerobacter sp.) numa água residuária 

não significa, necessariamente, que seja de contribuição direta e imediata 

humana ou animal, pois estes organismos podem também permanecer e até se 

desenvolver no solo e serem carregados com a água de lavagem. 

Por isto mesmo, foram desenvolvidos testes para medir 

coliformes totais, fecais e estreptococos fecais. A medida dos coliformes é 

dada por uma estimativa estatística da sua concentração, conhecida como o 
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Número mais Provável de Coliformes ( NPM/ml ou NPM/1 O ml), determinada 

por técnicas próprias de laboratório. O esgoto bruto contém cerca de 1 o 3 a 1 O 

11 
NMP/100 ml de coliformes totais, e de 106 a 107 NMP/100 ml de coliformes 

fecais.2,s9 

c) Variação de vazão 

As variações de vazão do efluente de um sistema de esgotos são 

funções dos costumes dos habitantes e das características do sistema adotado. 

Esta variação processa-se a cada instante e poderá ter observação horária, 

semanal ou mensal, de acordo com a finalidade de determinação (Figura 1 ). 16 
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Para as grandes cidades esta variação é amortecida devido à 

diversidade de costumes e ao volume distribuído ao longo da rede. Quanto 

menor for a comunidade, maior variação será apresentada pelo fluxo. 

Os sistemas de esgotos têm influência na variação da vazão 

através dos seguintes fatores: 

• tipo de rede; 

• tipo dos despejos admitidos; 

• existência de estações elevatórias; 

• declividade dos coletores; 

• qualidade do material empregado na rede; 

• qualidade de execução da obra; 

• existência de indústrias. 

De um modo geral, a variação horária tem menor amplitude 

depois da meia-noite e toma-se máxima entre 7 e 15 horas. Algumas cidades 

apresentam variações de 50 a 200% de média. Além das causas citadas, as 

estações do ano têm grande influência na variação da vazão de esgotos, pois o 

clima afeta sensivelmente esta característica. 84
• 
89

· 
148 

1.2.4. Parâmetros característicos dos esgotos domésticos 

brutos 

Os parâmetros apresentados abaixo no Quadro 3 referem-se à 

faixa de variação da contribuição em gramas por habitante por dia. 



industriais 

QUADRO 3. Características dos esgotos domésticos brutos. 

DBOs 
DQO 

Plrlrnetro 

Cll'bono OI"Jinico total 
Sólido• totai1 
361 i doi IUipetliOI 
Neli 

Oruu 
Alc&linidade ( CICOJ) 
CIOI"ftOI 
Nitroafnio total (N) 
Nitrolfnio OrtAnico 
Nitroafnao ~montaco 
NitrltOI 
F61foro total (P) 
F61foro oralnaco 
Fóafaro inorslnico 
Pothaio (.KzO) 
pH 

MicrotJIIIIImOI preaente1 
t~ total de bacWriu 
Coliforme1 
Str.eptoCOCOI recai• 
Salmonella typho1a 
Ci1t01 (protozoirioa) 
Ovoa de helmirâo1 
Virw 

Faixa de nriiÇIO 
doa nlora 

(Whlbit.nelx dia) 

45.54 
1,6al,9aDBOs 
0,6ai,OaDBOs 

170 ·110 
70. 145 

5 ·15 
10·30 
10· 30 

<4·8 
6. 11 

• 0,4 x N total 
• 0,6x N total 

0,0 • 0,05 a N total 
0,6 ·<4,5 

• 0,3 l[ p t.ot.t-
• 0,7 lt p total 

1,0 ·6,0 
6,8· 8,0 

(por I 00 m1 de eaaoto) 
10'·1010 

10'·10' 
lo'. 10' 
101 ·10" 

maior Cf.te I O' 
maior que I O' 

1(13. lO" 

Fonte: Vemick & Walker 148 
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1.3. Identificação dos incovenientes nos despejos 

Não se pode caracterizar de uma única forma os esgotos 

industriais, pois dependem das características próprias de cada indústria e de 

seu processamento. O Quadro 4 apresenta os inconvenientes das diversas 

características dos esgotos industriais por atividades específicas. 
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QUADRO 4. Inconvenientes nos despejos industriais. 

Abftdldt J I j J iJ iH 
aJ ~~ )f lt 

l i 
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o .......... ............ + ++ +++ 
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.-Jcoclo de .... t D...U0 ++ +++ ++++ + ++ +++ + • .......... ..,.. ++++ ++++ + +++ +++ ++++ +++ 
ob de Pn>d llllim aua dalnna. aomu corlllleo llllldo llc tt ++ • + + +++ H 

~- óllo de COCO de _._. t óllos lllo lliaMDIICIOI +++ +++ + 
obrieeclo de sob6es t ....rum.no +++ ++ +++ + +++ 

Fllllriedo de tmla VlniiZII t tllllllla ++ + • 
ob ele dtsiDIIIallts • ...... ele Pn>d Dlm!D .. +++ +++ + 

Fll>nceclo de,......, de PérOieo t cervlo • +++ + ++++ ++++ +++ + 
F1bncdo ele ~~n~cbor aulmcos nlo esptciftc1dos • t + + + + + + • 
~ I Dr.,.ll<iO de llnillo I i5bru ... H ++ 
Fleclo t lcliutnl de llaodlo + + + 

Filclo I \c·- de ltde ftllunl + + + 
, ...... tec•IRIIIl de 11 + + + t 

if:ieclo tlecaiaum de linho I Ctnlt + + + 
lAnDcMnas t balurwlls ++ + ++ + +++ ++ ++ 
[l'rtp.-~Çlo llll COIIIIrVI de fMu I s.um. + +++ + ++++ + + 
AbU de anm.J I_ ....... de CODI..U de Cll'lll ++++ +++ ++++ + +++ 

o do ltl&t • flbricdo dtlalacDot - + + 
f'lbrii:IÇ o e rrllnaclo do 101ear ++++ ++ + + 
Fllllrieeç dt Wlbos • oulrU blbsdu deriYIIdu clir1tlmmla de frulu + + +++ ++ + + 
F.Xec lode----•lir- + + +++ + + + 
F'lbriciC o de • .,.1 + + +++ + + + 
lt~sarllie" + + H + + + 

Fonte: Pessoa & Jordão 105 

Muitas vezes a referência à poluição orgânica de uma indústria é 

feita em relação a sua população equivalente. População equivalente de uma 

indústria é aquela que produz uma carga de DBO igual à produzida pela fonte 

poluidora em referência. 

Exemplo: uma indústria com vazão de 1000m3/dia e DBO de 

1 OOOmg/1 possui a seguinte população equivalente: 

• carga da indústria = 1000Kg/dia (DBO) 
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• população equivalente = 1 000 Kg/dia + O, 054 Kg/hab. x dia = 

18.518 hab. 

No projeto de uma estação de tratamento de esgotos 

domésticos, deve-se levar em conta a conveniência em se receber uma parcela 

das indústrias, e quanto isto representará do ponto de vista econômico e de 

inconvenientes.105
• 
146 

2. OBJETIVOS 

O objetivo desta dissertação é o de discorrer sobre a disposição 

de esgotos, predominantemente domésticos, no solo, com ênfase ao processo 

de escoamento à superfície, analisando-o quanto aos aspectos sanitários, 

operacionais, construtivos e de manutenção. 

Para coletar subsídios e levantar dados, foram empreendidas 

viagens a diversos países, os quais têm utilizado a disposição de esgotos no 

solo e o reuso de forma criteriosa e profissional, entre eles, a Austrália, o 

México e Israel. 

2.1. Objetivo geral 

Enfocar o processo de tratamento de esgotos por disposição no 

solo, como mais uma opção a ser utilizada pelos técnicos no país, não somente 

como tratamento mas, também e principalmente, como uma forma de reuso 

(massa líquida e energia), e de polimento dos afluentes. 

Apresentar e discutir parâmetros obtidos em experiências 

nacionais, com a finalidade de estendê-los a adapta-los às peculiaridades das 

diferentes regiões do Brasil. 



2.2. Objetivos específicos 

• Aspectos sanitários 
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Discorrer sobre os impactos ambientais, quanto às repercussões 

sobre as águas, ar, solo, agricultura, flora, fauna e, principalmente, sobre a 

saúde pública. 

• Aspectos operacionais 

Enfatizar a importância da operação diária no desempenho e no 

desenvolvimento do processo pois, por melhor que tenha sido projetada e 

construída uma planta, se mal operada, poderá levar até a comprometer o 

tratamento como um todo. 

• Aspectos construtivos 

Avaliar e comparar, não somente quanto aos métodos 

construtivos, como também, demonstrar que determinados erros na 

implantação, podem até mesmo impedir o uso da estação de tratamento. 

• Aspectos de manutenção 

Discorrer sobre as formas mais adequadas de manutenção e 

suas respectivas freqüências, no sentido de garantir boas e perenes condições 

de desempenho da disposição. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

Muito embora os métodos de disposição dos esgotos no solo 

sejam abordados de uma maneira abrangente no primeiro item da revisão da 

literatura, os itens seguintes tratam basicamente da disposição de esgotos no 



20 

solo através do sistema de escoamento à superfície, como delimita o próprio 

título da dissertação, bem como justifica a introdução da mesma. 

3.1. Métodos de disposição dos esgotos no solo 

Os esgotos podem ser aplicados ao solo de modo a depurá-los, 

fundamentalmente, por um dos seguintes processos : irrigação, infiltração, 

percolação e escoamento à superfície (Figura 2). Nos dois primeiros, a 

depuração processa-se a partir do momento em que os esgotos infiltram-se e 

percolam através do solo, enquanto que no terceiro ela ocorre 

predominantemente à superfície. 33
• 
64

• 
109 

FIGURA 2. Métodos de aplicação de esgotos no solo. 

NIICOU$Ao .... o Tuaueo 

Fonte : Pound & Crites 109 
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3.1.1. Métodos de irrigação 

A irrigação com despejos residuários pode ser definida como a 

descarga controlada do afluente sobre o solo com a finalidade de suportar o 

crescimento de plantações. Assim, os esgotos são aplicados em solos cobertos 

por vegetação com objetivo de auxiliar a agricultura ou a silvicultura.33
·
109

·
113 

O uso da irrigação como técnica de tratamento e disposição dos 

afluentes foi desenvolvido para esgotos domiciliares e para uma quantidade 

variada de indústrias; nesse processo os esgotos são submetidos a 

fenômenos diferentes : 

• infiltração até atingir o lençol subterrâneo, usualmente 

constituindo a maior parcela; 

• incorporação pela vegetação e parcial lançamento à atmosfera 

pela transpiração e pela evapotranspiração das mesmas; 

• incorporação ao solo por reações químicas, ou na forma de 

umidade, podendo ser transitória ou permanente; 

• evaporação direta para a atmosfera. 

Dependendo fundamentalmente da infiltração, os métodos de 

irrigação são aplicáveis, de maneira preferencial, aos solos que apresentem 

uma camada superficial suficientemente permeável e espessa acima do lençol 

subterrâneo. As taxas de aplicação de esgotos e a freqüência das regas 

devem ser tais que possibilitem ciclicamente as condições de umidade e 

secagem necessárias à adequada aeração do solo. Além disso, a fim de 

preservar o papel das plantas, é igualmente necessário que o teor de umidade 

do solo e as concentrações dos elementos tóxicos não superem aqueles que a 

vegetação tem condições de suportar. 
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A área total para a disposição dos esgotos deve ser modulada, e 

sua aplicação deve ser feita sucessivamente em cada um dos módulos, em 

constante rodízio, para que sejam asseguradas as condições de umidade e 

secagem citadas. Quando o número de módulos disponível é insuficiente para, 

em rodízio, receber o volume de esgotos afluentes, quer porque estes tenham 

sofrido acréscimo brusco, como os provocados por chuvas ou os provenientes 

da infiltração de água do lençol freático na rede coletora, quer pela redução da 

capacidade de infiltração do solo (temporária), pode-se tomar conveniente 

dispor-se de lagoas para armazenar estes volumes 

excedentes. 96
· 
109

· 
54 

temporariamente 

A irrigação pode ser executada fundamentalmente por meio de 3 

sistemas distintos de aplicação: por aspersão, por sulcos, ou por inundação 

(Figura 3). 56
· 
88 
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FIGURA 3. Sistemas de Irrigação. 

Fonte : Melo 87 

3.1.1.1. - Irrigação por aspersão 

Neste método o efluente é conduzido em tubulações sob pressão 

dispostas no solo, e aplicados sob forma de gotas através de aspersores. A 

pressão é mantida por bombas ou por reservatórios em cotas elevadas, 

podendo ser o sistema aspersor fixo ou móvel. É o sistema de irrigação de 

custo mais elevado por necessitar de bombas, tubulações e aspersores, além 

de pessoal e melhor treinamento, entretanto é o mais eficiente do ponto de 

vista agrícola, isto porque obtém maior uniformidade de distribuição da massa 

líquida no terreno. 
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Os riscos de erosão causada por este tipo de irrigação são 

praticamente inexistentes, o que toma-o aplicável também a terrenos de 

topografia irregular e de grandes declividades, embora as dificuldades de obter

se a infiltração da totalidade dos esgotos venha a limitar essas declividades, na 

prática, a um máximo entre 15 e 20%.33
•
87

•
96 

O transporte de esgotos por tubulações sob pressão e a 

aplicação por aspersão possibilitam a sua utilização em solos cobertos por 

qualquer tipo de vegetação, inclusive a florestal. Tratando-se de aspersão de 

esgotos, esta forma de irrigação pode vir a apresentar alguns problemas 

específicos de saúde pública, como a possibilidade da existência de aerossóis, 

o que pode impor algumas restrições ao seu emprego. 39
• 
96 

3.1.1.2. - Irrigação por sulcos e canais 

O sistema de aplicação por sulcos e canais é efetuado por 

gravidade; a infiltração dá-se a partir dos sulcos que são alimentados pelos 

canais. O terreno é preparado em sulcos e canais alternados, com larguras e 

profundidades variando de acordo com o volume do afluente a ser disposto no 

solo. 

A disposição mais habitual é aquela em que os canais 

acompanham aproximadamente as curvas de nível e os sulcos seguem a 

direção de maior declividade do terreno. Entretanto, em terrenos mais 

acidentados, a disposição pode ser totalmente inversa, com os sulcos 

acompanhando as curvas de nível e os canais de distribuição na direção de 

maior declividade. Nesta última situação, tomam-se importantes alguns 
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cuidados com o revestimentos dos canais, e pequenas obras de proteção como 

tubos de queda, caixas dissipadoras de energia e outras. 

O espaçamento dos sulcos geralmente é imposto pelas fileiras 

das plantas ou pelo equipamento utilizado na cultura plantada. A forma mais 

usada de sulco é a triangular, e o seu comprimento, por razões de erosão e 

uniformidade de infiltração, depende dos volumes que devem ser escoados, de 

sua declividade, do tipo de solo, e da existência ou não de vegetação de 

cobertura. A taxa de infiltração no terreno é que vai controlar a quantidade do 

afluente aplicado. 

As principais vantagens deste sistema são a facilidade da 

operação de distribuição dos esgotos e o baixo custo de execução, composto 

basicamente pela terraplenagem dos canais e sulcos e, eventualmente, das 

pequenas obras complementares. 87
· 
96 

3.1.1.3. - Irrigação por inundação 

Como o próprio nome indica, consiste em inundar o terreno 

(terraços) com o afluente numa profundidade condizente com o volume de rega 

determinado através da escolha da vegetação e do tipo de solo. O solo deve 

ser preparado de maneira a obter-se uma profundidade o mais uniforme 

possível. Neste sistema, as várias parcelas de solo a serem irrigadas são 

alimentadas por canais de distribuição a partir das áreas de montante. 

Este tipo de irrigação aplica-se preferencialmente a terrenos 

pouco ondulados ou planos com pequenas declividades, de 4 a 6% 

dependendo do terreno e da vegetação, e é especialmente indicado para 

culturas que suportem inundações periódicas. As principais vantagens da 
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irrigação por inundação são a facilidade operacional na distribuição dos 

esgotos, e o baixo custo de execução, limitado à terraplenagem dos canais de 

distribuição e aos diques que circundam as parcelas de rega (terraços), além do 

que, a facilidade operacional citada, permite uma grande flexibilidade aos turnos 

de rega. 96 

3.1.1.4. Irrigação por gotejamento 

A irrigação por gotejamento consiste na disposição de tubos com 

pequenos diâmetros, usualmente menores que 25 mm, nos quais são alocados 

furos ou dispositivos, que permitem o gotejamento uniforme ao longo de toda a 

sua extensão. Estes tubos secundários de pequenos diâmetros dependem da 

instalação de sistema primário de distribuição (maiores diâmetros), de 

bombeamento, e de sistemas de filtração para evitar o entupimento dos 

orifícios, sendo esta uma das únicas desvantagens deste sistema.99
•
125 

A disposição dos tubos secundários é feita de forma a permitir 

uma cobertura homogênea da vegetação, e que os orifícios/dispositivos de 

gotejamento estejam instalados diretamente em cada planta, próximo ao 

sistema radicular da mesma.125 

As vantagens deste sistema são a redução no consumo de água 

de irrigação, a otimização dos regimes de rega das plantas, o incremento na 

produtividade, o controle de doenças ligadas à umidade da parte aérea das 

plantas, por contato direto na caso da disposição do esgoto, o controle de ervas 

daninhas indesejáveis, dentre outros. 
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Uma variação do sistema de gotejamento superficial, é o sistema 

de gotejamento sub-superficial, o qual consegue conferir um incremento de 

qualidade ainda maior nas vantagens acima mencionadas. 

A Figura 4 permite visualizar detalhes da irrigação por 

gotejamento superficial, enquanto que a Figura 5 mostra os efeitos de uma 

irrigação sub-superficial por gotejamento, na qual nota-se a marca da 

umidade/aeração do solo paralelamente à fileira de plantação de jojoba. 97
• 
125 

FIGURA 4. Irrigação superficial por gotejamento - Sde Boker -

Israel. 
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FIGURA 5. Irrigação sub-superficial por gotejamento - Haifa -

Israel. 

3.1.2. Método de infiltração 

Este processo é similar aos filtros intermitentes de areia, onde a 

maior porção dos esgotos infiltra-se no solo, ou a ele incorpora-se, embora uma 

parte evapore diretamente à atmosfera. Tanto quanto na irrigação, a 

aplicabilidade da infiltração rápida depende do solo apresentar uma camada 

espessa acima do lençol freático, mais do que naquele método, entretanto são 

exigidas grandes permeabilidades e boas características de drenagem, para 

que tomem-se viáveis as elevadas taxas de aplicação normalmente 

empregadas. 20
· 
38

·
109 

Na aplicação dos esgotos feita comumente por inundação, são 

preferíveis os terrenos de topografia plana ou pouco ondulada, sem grandes 

declividades, até cerca de 4 a 6% de acordo com o tipo de solo e a existência 
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ou não da vegetação protetora. A utilização de um solo por longo período para 

infiltração rápida de esgotos, é mais favorecida quando estes são submetidos a 

uma decantação prévia, a fim de que seja removida parte dos sólidos presentes 

no esgoto bruto. 

As taxas médias de aplicação de esgotos são definidas pela 

capacidade de infiltração, pelas condições de drenagem e pelo tempo de 

secagem após cada aplicação. Uma grande variação de taxas é encontrada na 

literatura desde 150 a 5000m3/ha X dia, porém em pesquisa realizada numa 

estação experimental em Torres (RS), constatou-se que taxas superiores a 

450m3/ha X dia para esgotos com tratamento preliminar são muito elevadas, 

conduzindo à colmatação muito rapidamente. 

O tempo de secagem destinado à aeração do solo é conseguido 

pelo parcelamento da área a ser utilizada, e a aplicação dos esgotos em 

rodízio, alternadamente. Lagoas de equalização de vazão podem tomar-se 

necessárias, considerando-se a grande flexibilidade operacional que conferem a 

um sistema de infiltração no solo. 38
• 
96

·
113

·
126 

3.1.3. - Método de escoamento à superfície 

Recomendado para terrenos que apresentam baixa 

permeabilidade, o método de escoamento superficial também pode ser 

perfeitamente utilizado para solos com maior porosidade. No processo de 

tratamento de esgotos por escoamento à superfície, o afluente do tratamento é 

lançado na parte superior de um plano inclinado por meio de aspersores ou 

através de tubos perfurados, conforme Figura 6, sendo que a parcela líquida 
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afluente é recolhida na parte inferior através de canais de drenagem que 

transportam o líquido tratado ao corpo receptor.48
• 
113· 139 

FIGURA 6. Método de escoamento à superfície. 

Aplicação de esgoto 
por tubo perfurado 

Percolação 

Efluente 

Fonte: Figueiredo48 

Eva potronspiroçõo 

Perco loção 

O plano inclinado constituído de um sistema solo-planta, deve 

apresentar declividade variando de 2 a 8%, de forma a evitar-se de um lado a 

estagnação dos esgotos ( empoçamento) que promovem a digestão anaeróbia 

com liberação de gases, somada à proliferação de insetos e, do outro, as 

velocidades excessivas que provocam a erosão e os caminhos preferenciais 

(curto-circuito) que diminuem a eficiência do tratamento. 

O tratamento dos esgotos é obtido à medida que estes avançam 

pelo plano inclinado, através de processos físicos, químicos e 

biológicos.38,96,109,113,139 
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Os elementos abaixo citados atuam não somente no escoamento 

à superfície, mas em todas as formas de disposição de esgotos no solo, sendo 

que, dependendo do método a ser adotado, um ou outro elemento pode vir a 

funcionar mais ou menos ativamente. No caso da disposição de esgotos por 

escoamento à superfície, todos os elementos atuam ativamente, razão pela 

qual é considerado dentre todos os métodos, o mais completo e o que 

apresenta melhor desempenho ao interagir com a natureza, vindo a apresentar 

condições renováveis de tratamento, evitando assim a "exaustão" do sistema 

solo-planta como depurador (Figura 7). 139 
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FIGURA 7. Elementos que atuam no Sistema Solo-Planta na 

disposição dos esgotos no solo por escoamento à 

superfície. 

l·~!_FOLIAR 

ATÉ 75CIII. 

I SITUAÇlO NORMAL) 

l-SISTEMA RAOICULAR 

Fonte: Terada et ai. 139 

a) Colo da Planta 

DE 3,50111 
o 

. ~.oom 

A passagem constante e intermitente dos esgotos pelo colo da 

planta e as condições de rega, que não devem inundar e nem levar à 

desidratação, propiciam a formação de um filme biológico, o qual desempenha 

as funções de um filtro biológico renovável. 
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A percolação dos esgotos por entre o colo das plantas, mantém 

os organismos em equilíbrio biológico suficiente para transformar as 

substâncias não decantáveis, coloidais e dissolvidas, em sólidos estáveis e 

facilmente decantáveis que vão ao solo para prosseguir na estabilização da 

matéria orgânica.96
•
122

'
139 

A matéria orgânica é absorvida na camada biológica, de modo a 

sofrer degradação aeróbia nas camadas exteriores pelos organismos aeróbicos; 

à medida que os organismos crescem, a espessura da camada biológica 

aumenta, e o oxigênio não consegue penetrar em todas as camadas, sendo 

consumido antes de atingir as faces interiores que comportam-se 

anaerobicamente (Figura 8). 122 

FIGURA 8. Representação esquemática do funcionamento do 

filme biológico. 

Fonte:Terada et ai. 139 BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNlVERSlDAOE DE SÃO PAULO 
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Os esgotos percolando entre o colo das plantas podem lavar o 

filme biológico, ou parte dele, arrastando os excessos, de modo a haver sempre 

a substituição por novas camadas biológicas, daí o sentido de renovável. 14
• 
38 

b) Sistema Foliar 

O sistema foliar é quem produz energia para a planta, através da 

utilização dos macro e microelementos dispostos no solo pelos esgotos, 

evitando assim, a exaustão (indigestão) do solo e produzindo seus nutrientes, 

na busca do equilíbrio solo-esgotos-planta; como exemplo importante tem-se a 

fotossíntese!7• 
139 

Ainda como função física, o sistema foliar reduz a possibilidade 

da emissão de aerossóis para a atmosfera. 135
• 
139 

c) Sistema Radicular 

As raízes têm a função de reduzir a lixiviação que, em alguns 

casos, pode ser prejudicial, até patogênica. O sistema radicular absorve 

minerais em forma de macro e microelementos estabilizados da matéria 

orgânica através dos quelatos, para que possam ser sintetizados pelo sistema 

foliar. As raízes também respiram, e portanto absorvem 02 e eliminam co2 

que combina-se com NPK, magnésio, ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco 

e outros, auxiliando na estabilização da matéria orgânica disposta no solo. 

Outra função do sistema radicular é auxiliar na aeração de determinados solos 

pois, dependendo da profundidade em que se encontram os nutrientes da 

planta no solo, o sistema radicular de uma gramínea pode chegar a 4,0 ou até a 

5,0 metros de profundidade (Figura 9)!7
• 
139 
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FIGURA 9. Profundidade do Sistema Radicular de uma 

gramínea. 

d)- Solo 

Empregado para disposição de esgotos, o bio-sistema solo 

depura a parcela não evaporada, funcionando como um "filtro vivo" que retém, 

absorve e transforma em alimento e nutriente, a matéria orgânica e a água nele 

presentes. O solo propiciará a depuração natural dos esgotos através de 

processos físicos, químicos e biológicos, resultando desta estabilização da 

matéria orgânica, os macro e microelementos, nutrientes das plantas.139
·
140 

e) - Superfície do Solo - Fluxo 

O oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica contida nos 

esgotos deve ser obtido da atmosfera através de aeração artificial, ou por 
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exposição da massa líquida, a qual passará a adsorver naturalmente o 

oxigênio. A existência de um déficit de oxigênio faz com que os esgotos 

dispostos tomem-se ávidos de recuperar o oxigênio necessário, assim uma fina 

película superficial da massa líquida adsorve natural e rapidamente o oxigênio 

do ar atmosférico pela significativa exposição, por estar disposta numa grande 

área. A transferência deste oxigênio para as regiões menos superficiais dá-se 

pela movimentação de fluxo, a qual permite uma contínua fragmentação da 

película superficial, misturando as parcelas ricas em oxigênio com o restante da 

massa líquida tendendo, assim, a oxigenar naturalmente todo o volume de 

esgoto disposto no solo. 3
·

105 

f) Ação dos raios solares 

Além da radiação solar influir diretamente na velocidade da 

fotossíntese realizada nas partes verdes da planta, conforme Figura 1 O, exerce 

também papel fundamental como germicida na massa líquida através da 

radiação ultravioleta. Esta esterilização é bastante efetiva, se considerar-se a 

fina camada de esgoto que fica exposta, permitindo assim que a ação dos raios 

seja eficiente em toda massa líquida, pelas boas condições de penetração. 

Além de seu representativo poder germicida, inclusive em relação a 

determinados vírus, a radiação ultravioleta apresenta como vantagem a não 

utilização de produtos químicos que possam provocar eventuais prejuízos à 

saúde pública ou ao meio ambiente receptor. Também é fato comprovado que 

seus efeitos sobre as substâncias químicas presentes nos esgotos são 

insignificantes, não acarretando a formação de outras substâncias através de 

reações fotoquímicas.47
'
119

'
139 
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FIGURA 1 O. Variação da velocidade da fotossíntese em função 

da temperatura e radiação solar. 
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3.2. Concepção e projeto de sistemas 

Antes que se decida pela aplicação esgotos no solo, bem como 

pelo método de aplicação, um estudo completo e uma avaliação cuidadosa 

devem ser feitos com relação a estes problemas, que levem em conta as 

condições de contorno e as peculiaridades de cada local, englobando fatores de 

engenharia, impactos econômicos, ambientais, agronômicos, sociais, 

demográficos, bem como os efeitos à saúde pública. 



38 

3.2.1 Fatores que interferem na aplicação dos esgotos no 

solo. 

No Quadro 5 resumem-se as condições e limites de 

aplicabilidade dos vários métodos de tratamento por disposição no solo, 

decorrentes dos principais fatores físico-ambientais. 

A seleção do método mais adequado de tratamento, além dos 

fatores já citados, depende também do objetivo que tenha-se presente. 

Quando este for exclusivamente o de tratamento dos esgotos, uma primeira 

opção pode ser imposta pelo grau de depuração desejável bem como, dentre 

os métodos que a satisfazem, a seleção final apoiada também em um estudo 

econômico. 96 

Se, ao objetivo de tratamento somam-se os de agricultura e/ou 

pecuária ou silvicultura, dificilmente escapa-se da irrigação por aspersão. Em 

todos os casos em que os fatores físico-ambientais tomam viável o emprego de 

mais de um método, a opção faz-se pelo estudo econômico. 
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QUADRO 5. Condições de aplicabilidade dos métodos de 

tratamento de esgotos por disposição no solo. 
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3.2.2. Concepção do sistema 

O processo de seleção para sistemas de tratamento por 

disposição no solo, depende mais das condições locais do que das condições 

mecânicas (físicas) das alternativas de tratamento. Isto pode significar a 

necessidade de extensivas e, em alguns casos, caras investigações locais e 

programas de teste de campo. 

Para evitar esforços e gastos desnecessários, muitos projetistas 

têm procurado adotar e desenvolver o planejamento em duas fases. Como é 

mostrado na Figura 11, a primeira fase envolve a identificação da 

potencialidade local através da utilização de informações, dados e experiências 

disponíveis. Se as condições locais indicarem a possibilidade do uso de 

alguma forma de dispor os esgotos no solo, os estudos seguem para a segunda 

fase. Esta fase inclui investigações de campo mais profundas, bem como a 

avaliação de alternativas. 39 



FIGURA 11. Processo de Planejamento em Duas Fases. 
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O procedimento para a concepção e projeto de um sistema de 

disposição no solo por escoamento à superfície é apresentado na Figura 12. A 

taxa de aplicação (em/dia) e a taxa hidráulica de aplicação superficial (m3/m X 

h) são os mais importantes parâmetros de projeto, pois eles somados à 

necessidade de tanques de equalização de vazão fixam a área requerida para o 

tratamento. Pré-tratamentos poderão ser concebidos se a área disponível for 

inadequada ou insuficiente. 39 
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FIGURA 12. Procedimento para projeto de disposição no solo por 

escoamento à superfície. 
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3.2.3. Parâmetros de Projeto 

Uma disposição no solo por escoamento à superfície pode ser 

extensiva ou intensiva; a primeira refere-se à aplicação de processo em 

grandes extensões, sem restrições significativas de área, relevo, drenagem e 

uso do solo; neste caso a preocupação com parâmetros de projeto tem um 

significado relativo, pois deve-se aproveitar ao máximo o uso do terreno como 

ele apresenta-se naturalmente. Já não é o que ocorre na disposição intensiva, 

pois neste caso o processo desenvolve-se em áreas configuradas, restritas a 

tabuleiros (módulos), nos quais a otimização dos recursos através do 

dimensionamento depende fortemente dos parâmetros de projeto a serem 

adotados. 

Pela escassez de literatura nacional a respeito, os parâmetros 

apresentados neste item, são oriundos de experiências e observações 

internacionais, os quais deverão sofrer adaptações para sua utilização no 

Brasil, principalmente no que se refere à influência do clima de maneira geral, 

como tratam os itens 3 e 4 da presente dissertação. 

3.2.3.1. Declividade dos Módulos 

Declividade é definida como a inclinação da superfície dos 

tabuleiros (módulos) no sentido do fluxo, e é expressa em percentagem entre a 

altura de inclinação e o comprimento do tabuleiro. 133 

Ainda que tenham sido efetivamente utilizadas declividades entre 

1 e 10% ou até 12% para o escoamento à superfície, as experiências práticas 

têm mostrado que o melhor intervalo de declividade está entre 2 e 8%. 

Declividades inferiores a 2% aumentam a potencialidade de estagnação de 
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esgotos, enquanto que declividades superiores a 8% aumentam o risco de 

erosão. 39 

Tem sido mostrado, através de diversos estudos nos Estados 

Unidos, que declividade entre 2 e 8% não afeta a performance do processo, não 

sendo necessário nem mesmo o ajuste do comprimento do terraço ou da taxa de 

aplicação. Isto é mostrado na Figura 13, elaborada a partir de planta piloto no 

laboratório da Escola de Engenharia Civil da Universidade da Califórnia, Davis. 

Na planta piloto foi utilizado esgoto sintético, iluminação artificial e ambiente 

fechado. 

FIGURA 13. Fração remanescente de Carbono Orgânico Total em 
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Com a utilização de declividades superiores a 8%, aumenta o 

risco de curtos-circuitos ou o aparecimento de canais preferenciais nos 

módulos, o que passa a requerer taxas de aplicação menores, ou 

comprimentos maiores para que os módulos venham a realizar o tratamento de 

forma adequada, entretanto não existem dados de performance que venham a 

confirmar tais colocações. 39
•
48

'
132

•
133 

Poucos trabalhos têm sido feitos com declividades superiores a 

8%, mas não existe razão para acreditar-se que o uso de grandes declividades 

resulte em um decréscimo acentuado na performance do processo. O uso bem 

sucedido de declividades combinadas de 7 e 12% tem sido reportado em 

pequenos sistemas em Carbondalle (EUA). 132 

Declividades mínimas são utilizadas quando a topografia é 

relativamente plana. Não têm havido experiências com o uso de declividades 

menores que 2%, exceto no sistema de tratamento por disposição de 

Melbourne, Austrália, onde a declividade usada está entre O, 125 e 0,50%. 

Entretanto o sistema de Melbourne é operado continuamente por 

aproximadamente 6 meses ao ano e, portanto, não é correta uma comparação 

direta de parâmetros com o processo de escoamento à superfície praticado nos 

Estados Unidos e em outras partes do mundo que utilizam-no o ano todo, com 

intermitência da aplicação dos esgotos no solo. Entretanto, não existem fortes 

evidências indicando que declividade entre 0,5 e 1% não venha a ser 

apropriada para ser utilizada em escoamento à superfície. 86
·
132

•
133 

O terraço não deverá possuir declividade no sentido transversal 

do fluxo de esgotos e, se existir, não deverá exceder a 0,5%. O resultado da 

existência da declividade transversal ao fluxo é que uma parte do terraço 
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(módulo) não receberá fluxo de esgotos e, portanto, estará aumentando a taxa 

de aplicação na área efetivamente em operação, afetando assim os resultados 

a serem obtidos com o processo, conforme Figura 14. 132 

FIGURA 14. Efeito da existência de declividade transversal ao 

fluxo na distribuição dos esgotos. 

Fonte: Smith & Schroeder 132 

3.2.3.2. Comprimento dos módulos 

A performance do escoamento à superfície tem mostrado ser 

diretamente proporcional ao comprimento dos terraços e inversamente 

proporcional à taxa de aplicação. Assim, comprimentos longos no sentido do 

fluxo, permitem o uso de altas taxas de aplicação; de modo oposto, pequenos 

comprimentos no sentido do fluxo exigem a aplicação de taxas reduzidas. 39 

Para esgotos domésticos efluentes de tratamentos primários ou 

até mesmo para esgotos brutos, recomenda-se comprimentos entre 30 e 45 m; 

no caso de disposição de efluente de lagoas de estabilização e para esgotos 

domésticos somente desarenados e gradeados, porém dispostos por intermédio 
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de aspersores de alta pressão, recomenda-se comprimento mínimo de 45 m. 

Por outro lado, na disposição de esgotos resultantes de processamento de 

alimentos, têm-se utilizado com sucesso a faixa de comprimento entre 60 e 90 

m. 39,132,133 

Na Austrália utiliza-se comprimentos entre 150 e 400 m, porém 

deve-se considerar, conforme citado no item anterior, que neste caso os 

terraços recebem esgotos ininterruptamente por 6 meses do ano {de maio a 

outubro), portanto, numa concepção diferente da preconizada anteriormente 

pelos parâmetros americanos. 86 

3.2.3.3. Freqüência de Aplicação 

A freqüência de aplicação refere-se ao número de dias que o 

sistema está em operação por semana {dias/semana). A freqüência de 7 

dias/semana é utilizada na operação da maior parte dos sistemas de 

escoamento à superfície, exceto nos períodos de colheita e manutenção. Além 

da questão da otimização da área, a utilização da freqüência de 7 dias/semana 

evita a secagem excessiva dos terraços, o que pode vir a ocasionar a 

desidratação do biofilme e da biota desenvolvida. Por outro lado, não existe 

vantagem aparente com relação à performance do tratamento reduzindo-se a 

freqüência abaixo de 7 dias/semana. Para pequenos sistemas, com facilidades 

de armazenagem dos esgotos, pode ser mais conveniente a redução da 

freqüência para 5 ou 6 dias/semana, mantendo a planta paralisada durante os 

fins de semana.39
•
48

•
133 

3.2.3.4. Período de Aplicação 
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O período de aplicação refere-se ao tempo que o esgoto é 

aplicado por dia, ou seja, horas por dia (h/d). Uma ampla gama de períodos de 

aplicação tem sido utilizada com sucesso, desde poucas horas até 24 horas por 

dia. O intervalo de valores que tem sido utilizado em sistemas existentes está 

entre 6 e 12 h/dia.39
·
48

·
133 

O uso de períodos de aplicação de 12h/dia ou menos, permite 

mais flexibilidade operacional durante o tempo em que partes do sistema 

precisam estar paralisados para colheita ou reparo. Se um sistema foi 

projetado para operar com um período de aplicação de 8h/dia, os esgotos 

normalmente deveriam estar sendo aplicados a 1/3 do total de área. 

Assumindo um sistema para operar durante as 24 horas do dia, se for 

necessário paralisar 1/3 da planta, o período de aplicação pode ser aumentado 

para 12h/dia nas outras duas parcelas remanescentes com todo o volume de 

esgoto, sem no entanto aumentar a taxa de aplicação. 

Os sistemas são geralmente projetados para operar durante 24 

horas no dia, buscando minimizar a área necessária à planta, porém, para 

pequenos sistemas, pode ser mais conveniente ou mais barato operar durante 

um tumo de trabalho; neste caso, faz-se necessário tanques de 

armazenamento que venham possibilitar a aplicação dos esgotos de forma 

equalizada no período definido para a disposição dos esgotos em si. 39 

Existem sistemas que foram projetados e operam com período de 

aplicação de 24h/dia, como é o caso do sistema de Melbourne (Austrália), com 

a peculiaridade de operar somente nos meses de maio a outubro 

continuamente, como citado nos itens anteriores. 86
·
133 
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As Figuras 15 e 16 apresentam resultados obtidos em Davis, 

Califórnia, os quais demonstram a influência do período de aplicação na 

remoção da DBO em duas situações diferentes. 

FIGURA 15. Fração remanescente da DBO em relação à distância 

do ponto de aplicação dos esgotos, com a 

utilização de dois períodos de aplicação durante o 

verão e com taxa de aplicação de 0,25 m3/h X m . 
.... 

~ 
~ 
~ .... ...... 

~ ~ ... 
.... 

I - Period. de Aplk • 

• 18 h/4 .. 
• 8 1114 

• • - ~ .. il .. ... 
Dlsc. do ptO de ApUc. (m) 

Fonte: Smith & Schroeder 131 
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FIGURA 16. Fração remanescente da DBO em relação à 

distância do ponto de aplicação dos esgotos, com a 

utilização de dois períodos de aplicação durante o 

inverno e com taxa de aplicação de O, 18 m3/h X m. 
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Fonte: Smith & Schroeder131 

3.2.3.5. Taxa de Aplicação 

A taxa de aplicação é definida como sendo o volume de esgoto 

aplicado ao módulo de tratamento, dividido pelo período de aplicação em horas; 

entretanto existe uma tendência em uniformizar-se este parâmetro expressando-

o em termos de largura unitária do módulo, isto é, em metro cúbicos por hora, 

por metro unitário de largura (m3
/ h X m), embora o mesmo nem sempre seja 

citado desta forma. Considera-se que este parâmetro tem 
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grande influência na performance do tratamento, e as taxas utilizadas em 

sistemas existentes estão entre 0,06 a 0,24 m3
/ h X m. 38

·
48

·
133 

Valores próximos do limite máximo devem ser utilizados durante 

a primavera, verão e outono, valores mais reduzidos devem ser empregados 

quando a temperatura cai ou quando a eficiência máxima na remoção de algum 

constituinte é desejada. A aplicação de valores próximos ao limite mínimo, por 

questões operacionais, pode dificultar a distribuição uniforme da massa líquida 

através do sistema superficial de distribuição. O intervalo de valores citados 

acima, refere-se a terraços com comprimento entre 30 e 45 m. 38
·
39

·
133 

A influência da taxa de aplicação no escoamento à superfície 

com efluente de tratamento primário pode ser verificada na Figura 17, obtida 

através de testes de laboratório. 
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FIGURA 17. Fração remanescente da DBO em relação ao 
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Estudos desenvolvidos na estação de tratamento de esgotos da 

cidade de Davis, Califórnia, mostram a influência da taxa de aplicação na 

disposição dos esgotos por escoamento à superfície. A Figura 18 refere-se ao 

esgoto primário e a Figura 19 ao esgoto bruto gradeado. 
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FIGURA 18. Fração remanescente da DBO em relação à 

o • ~ 

distância de aplicação do esgoto, com a utilização 

de diferentes taxas de aplicação - esgoto primário. 

··~--~--------~----~----~-----, 
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o .... .rw.. .. 
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Fonte: Smith & Schroeder131 
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FIGURA 19. Fração remanescente da DBO em relação à distância 

de aplicação do esgoto, com a utilização de 

diferentes taxas de aplicação - esgoto bruto 

gradeado. 
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Fonte: Smith & Schroeder 131 

3.2.3.6. Taxa de Aplicação Superficial 

A taxa de aplicação superficial é o volume de esgotos aplicados 

num período (dia, semana, ano), dividido pela área de aplicação (em/dia, 

em/semana, em/ano). Tem sido considerado tradicionalmente como o principal 

parâmetro de projeto para sistemas de escoamento à superfície, variando 

conforme o grau de pré-tratamento dos esgotos a serem aplicados, bem como 

com a qualidade necessária do afluente 39
•
133 

Para alguns sistemas que operam durante o ano todo, a taxa de 

aplicação superficial geralmente é reduzida durante o inverno para compensar a 
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redução da eficiência na remoção da DBO e do nitrogênio quando a 

temperatura do solo cai abaixo de 1 O a 15°C em climas frios. A redução na 

taxa de aplicação superficial durante a inverno tem sido algo arbitrário e não é 

bem estabelecido em manuais de orientação. Como exemplo uma redução de 

30% nas taxas de verão é recomendada no sistema de Ada (EUA), enquanto 

que uma redução de 50% é recomendada no sistema de Utica {EUA). 39 

A performance da disposição no solo por escoamento à 

superfície depende do tempo de detenção dos esgotos nos terraços; por outro 

lado, o tempo de detenção está diretamente relacionado com a taxa de 

aplicação, por esta razão é possível compensar o efeito das baixas 

temperaturas pela redução da taxa de aplicação, mantendo assim a taxa de 

aplicação superficial, vide relação abaixo, a qual determina esta última. 

Ts = (Ta) X (P) X (100 cm/s) (1) 

s 

onde: 

Ts =Taxa de aplicação superficial (em/dia) 

Ta= Taxa de aplicação {m3/h X m) 

P =Período de aplicação (h/dia) 

S =Comprimento do terraço (m). 

É também possível aumentar a taxa de aplicação superficial por 

curtos períodos, quando parte do sistema está paralisado por motivo de colheita 

ou reparo, sem afetar o desempenho da planta, aumentando o período de 

aplicação e mantendo a taxa de aplicação constante. 39 

A taxa de aplicação superficial utilizada em sistemas existentes 

varia com a natureza dos esgotos a serem tratados. As taxas usadas para 
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esgoto de processamento de alimentos está entre 1 e 2 em/dia. Taxa usadas 

para esgoto bruto vão de 0,9 a 3 em/dia; 1,4 a 4 em/dia para efluente de 

tratamento primário e 1 ,5 a 6,7 em/dia para efluente de tratamento a nível 

secundário. 39
·
133 

O sistema de escoamento à superfície existente na Fazenda de 

Werribee, que trata parte dos esgotos domésticos e industriais de Melbourne 

(Austrália) opera na faixa de 1,7 em/dia embora a taxa de aplicação superficial 

teórica utilizada nos seus projetos seja de 2,5 em/dia. 86 

Na Figura 20 pode-se verificar os resultados em experiência 

efetuada com diferentes taxas de aplicação em laboratório na Universidade da 

Califórnia. 
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FIGURA 20. Fração remanescente da DBO em relação ao 

comprimento do módulo com a utilização de três 

diferentes taxas de aplicação superficial. 
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3.2.3.7. Pré-tratamentos e Parâmetros de Projeto 

No Quadro 6 pode-se verificar a relação entre diversos tipos de 

esgoto a ser tratado e o intervalo recomendado de cada parâmetro de projeto. 
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QUADRO 6. Pré-tratamentos e intervalos de parâmetros 

recomendados para escoamento à superfície. 

~· Taxa de AplicaçAo Taxa de Período de Frequência Comprimento 
Superficial Aplicação Aplicação de Aplicação do Terraço 

o (cm/d) (mltmx~ (bld) (d/sem) (m) 

Desarmamento e 0,9. 3,0 0,07. 0,12 8. 12 5-7 36.45 
Gradeamento 

Sedimentaçao 1,4-4,0 0,08-0,12 8. 12 5-7 30-36 
(Primária) 

Etluente de lagoa 1,3 • 3,3 0,03. 0,10 8. 18 5-7 45 
de Estabilização 

Secundário Com· 2,8. 6,"1 0,10. 0,20 8. 12 5-"1 30.36 
p}eto -Biológico 

Fonte: USEPA 39 

No Quadro 7 tem-se os parâmetros utilizados em sistemas de 

disposição por escoamento à superfície atualmente em operação e os 

diferentes tipos de esgotos que são aplicados. 
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QUADRO 7. Parâmetros de projetos utilizados durante as 

estações quentes. 

Elgoto Localizaçlo Comprimento Tua de Tua de Aplicaçlo Perloôo de Prequ!ncia de 
Aplicado Ternço Aplicaçlo Superfi c i ai ApliciiÇIO Aplicaçlo 

(m) (m31rn~th) (cmld) (hld) diBem. 

Ada, Okla 36 007~ 1,63 8 6 
J:SGOTO Oklahoma 0098 3,3 12 6 

Paulua Valley, 46 0041 0,73 8 7 
BRtTI'O Oklahoma 

Euley, South ss 0.22 2,36 6 s 
Cll!"olina 

Ada, 36 0065 2,5 12 6 
D'LUJ.:NTI: Oklahoma 0.098 3,3 12 6 

Hsnover, New 30,5 O 07S 1,25 5 5 
PRIMÁRIO Hamuh1re 0.127 2,8 7 s 

Melbo\rne, 250 0024 2,3 2A 7 
Aultralia 

J!li'L u:J:NTE Ada, 36 012 4,2 12 6 
Oklahoma 0.20 6,7 12 6 

SI:CUNDÁRIO Hanover, New 30,5 o 075 1,25 s s 
Hampahire 

J!li'LUJ:NTI: Paulua Valley, 46 006 1,66 12 7 
Oklahoma 

DJ: 
Utica, 46 o 032 1,27 18 5 

LAGOA Millllllpl 0.065 2,54 18 5 
o 049 2,54 24 7 

DI: 0.13 5,08 18 5 
o 10 I 27 6 s 

I:STABILIZAÇÀO 
Eatl~y. South 46 o 23 3,58 7 s 
Cllfoline 

Fonte: USEPA 39 

3.2.4. Métodos de Cálculo 

Serão descritos 4 métodos de cálculo, sendo que 3 deles são 

racionais e um empírico. O primeiro, Método CRREL, baseia-se no tempo de 
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detenção dos esgotos nos terraços e na redução da DBO. O segundo, Método 

da Universidade de Califómia-Davis, descreve a redução do DBO como função 

do comprimento dos módulos e da taxa de aplicação. O terceiro, método 

também desenvolvido por Smith & Schroeder, representa um avanço em 

relação aos dois primeiros, pois utiliza-se de ábacos que relacionam o 

comprimento dos terraços em função da DBO remanescente e da taxa de 

aplicação. E, por fim, o método empírico, que como o próprio termo diz, 

consiste na adoção de parâmetros já consagrados através de sistemas em 

operação. 

3.2.4.1. Método CRREL 

a) Descrição do método 

O método CRREL baseia-se na relação entre o tempo de 

detenção e a redução da massa de DBO usando dados da performance do 

sistema de CRREL, e validados com dados do sistema de Utica e da 

Universidade da Califórnia, Davis. Com esta relação, o tempo de detenção 

requerido pode ser calculado pela redução específica da massa da DBO. Este 

tempo de detenção é, então, usado na equação que relaciona tempo de 

detenção, comprimento do terraço, declividade do terraço com taxa de 

aplicação. Assim, para um terraço com o comprimento e a declividade 

definidos, a taxa de aplicação pode ser determinada para um tempo de 

detenção específico ou indiretamente, para uma redução da DBO específica. A 

taxa de aplicação é então usada para calcular a área requerida. 

b) Procedimento de Projeto 
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• Cálculo do tempo de detenção 

A relação entre o tempo de detenção e a redução da massa de 

DBO é expressada como: 

E= (1 -A e -kt) X 100 (2) 

onde: 

E = percentual de remoção da massa de DBO 

A = fração não sedimentável da DBO do esgoto aplicado 

(constante=0,52) 

K =média da taxa cinética (constante= 0,03 min-1
) 

t =tempo de detenção (min) 

• Cálculo do fluxo médio escoado 

O fluxo médio necessário para obter-se o tempo de detenção 

requerido é calculado utilizando-se a seguinte equação : 

q = (0,078 X 5) I (G 113 x t) (3) 

onde: 

q = fluxo médio escoado 

(q + q ) 12 

afluente efluente 

em m3/h X m de largura de terraço 

S = comprimento da secção (m) 

G = declividade da secção (mim) 

t =tempo de detenção (min). 

Para utilizar-se a equação (3), o comprimento e a declividade do 

módulo devem ser determinados por investigações de campo. Mais de uma 
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secção pode ser selecionada para compor a planta se a topografia local exigir, 

ou seja, pode ocorrer dos módulos não serem uniformes (mesma declividade e 

mesmo comprimento); neste caso, a utilização da equação (3) deve ser feita 

secção a secção com os respectivos parâmetros para compor os dados e 

parâmetros da planta como um todo. 

• Cálculo da taxa de aplicação 

A taxa de aplicação é determinada através da seguinte equação : 

a= q X w/r (4) 

onde: 

a = taxa de aplicação (m3 /h) por secção 

q = fluxo médio escoado 

(q + q ) I 2 em m3 I h X m de largura do terraço 

afluente efluente 

w =largura da secção (m) 

r= (1 ,O+ fração efluente) /2 

A fração efluente é a fração dos esgotos aplicados que alcança 

os canais de coleta e, para o uso na equação (4), a fração efluente pode ser 

assumida no intervalo de 0,6 a 0,9 dos esgotos aplicados, dependendo da 

permeabilidade do solo e dos níveis de evaporação local. 

Cada módulo poderá ter dimensões particulares e diferentes, 

dependendo das condições locais do sistema a ser implantado e das taxas de 

aplicação anual que deverá absorver, a qual representará parte do volume total 

a ser aplicado no ano. A área total requerida é obtida com a somatória das 

áreas dos módulos. Cada módulo tem dimensões particulares dadas pelas 
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condições locais do sistema a ser implantado, assim cada módulo terá a sua 

taxa de aplicação anual específica a qual representará parte do todo a ser 

aplicado no ano. 

• Cálculo da taxa de carregamento anual 

A taxa de carregamento anual (m3/ano) tem que ser determinada 

para cada módulo. Para isto, o número de dias de aplicação por ano deve ser 

calculado e o período de aplicação deve ser selecionado. Com estes valores e 

com as taxas de carregamento, a taxa de carregamento anual de cada módulo 

pode ser calculada. 

• Cálculo do volume total anual de água 

Com o volume estimado de precipitação menos a evaporação, 

mais o volume anual de esgotos a serem aplicados, obtém-se o volume total 

anual de água. 

• Cálculo da área requerida 

O número de módulos (terraços) é calculado usando-se o volume 

total anual de água a ser aplicado e a taxa de aplicação anual de cada um, 

entretanto o número de módulos de particulares dimensões pode ser 

determinado também pelas restrições físicas de cada local. A área requerida é 

então calculada pela somatória das áreas de cada módulo. 39 

3.2.4.2. Método Universidade da Califórnia, Davis (Método 

UCD) 
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a) Descrição do Método 

A base para o método UCD é o módulo que descreve a remoção 

da DBO como o comprimento do terraço e a taxa de aplicação, onde a taxa de 

aplicação é expressa em m3/h X m de largura do terraço. Este modelo foi 

desenvolvido usando dados de performance do sistema da Universidade da 

Califórnia, Davis (UCD) e substanciado também com dados do sistema CRREL. 

Com o conhecimento da DBO do esgoto afluente, o modelo pode 

fornecer o comprimento ou a taxa de aplicação requerida, um ou outro 

parâmetro tem que ser adotado. Com os dois parâmetros conhecidos. e dada a 

vazão diária, a área requerida pode ser determinada. 39
·
131

·
133 

aplicação 

0,01975 m/h) 

b) Procedimento de Projeto 

• Determinação do comprimento do terraço ou da taxa de 

Cs/Co = A e [(-ks) 1 (qn)J (5) 

onde: 

Cs =concentração da DBO no pontoS (mg/1) 

Co= concentração inicial dos esgotos (mg/1) 

A = coeficiente empiricamente determinado = (0, 72) 

k = taxa constante empiricamente determinada (constante = 

s =distância do ponto de aplicação (m) 

q =taxa de aplicação (m3/h X m de largura) 

n =coeficiente empiricamente determinado (constante= 0,5) 
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Condições físicas locais podem ditar o comprimento dos terraços; 

neste caso, o comprimento será um parâmetro independente e a taxa de 

aplicação será um parâmetro calculado. Se o comprimento não tem restrições. 

então a taxa de aplicação será um parâmetro independente (pré-estabelecido). 

Atualmente o modelo é válido para o intervalo de 0,08 a 0,24m3 I h X m. de 

onde deverá ser selecionada a taxa de aplicação a ser utilizada. 

O efeito da massa líquida perdida devido à evaporação e 

percolação está incorporado na taxa constante (k). Pelas experiências com os 

sistemas de escoamento à superfície, normalmente não são esperadas grandes 

modificações nos valores de k pelas diferentes perdas da massa líquida; 

entretanto, testes adicionais de campo são necessários para confirmar este 

fato.39,131 

• Seleção do período de aplicação 

O período de aplicação deverá ser adotado levando-se em 

consideração as diferentes condições de contorno de local para local, não 

somente as físicas em si mas, especialmente, as de operação e manutenção. 

• Cálculo da vazão média diária do sistema 

Para calcular a vazão média diária, deve-se calcular as estações 

de aplicação (dias de aplicação por ano), mais o volume da precipitação que 

será coletado na bacia da planta, menos a evapotranspiração. Com estas 

informações e o volume diário de esgotos, o volume médio diário a ser aplicado 

ao sistema pode ser calculado. 39·131 
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• Cálculo da área de aplicação requerida 

A área de aplicação requerida é calculada utilizando-se a 

seguinte equação : 

Área = OS I qp (6) 

onde: 

Q =vazão média diária do sistema (m3/d) 

s =comprimento do terraço (m) 

q = taxa de aplicação (m3 x h X d) 

p = período de aplicação (h/d). 

3.2.4.3. Procedimento Racional- USEPA 

a) Descrição do procedimento 

O procedimento racional é muito semelhante ao método 

desenvolvido por Smith & Schoroeder na Universidade da Califórnia, Davis 

(Método UCD), porém utiliza-se de ábacos como facilitadores, os quais 

apresentam o comprimento dos terraços em função da fração remanescente da 

DBO e da taxa de aplicação. 38 

A equação a ser utilizada é a seguinte : 

Cs - c = A e I ( -ks) I (q n)] (7) 

Co 

onde: 

Cs = concentração da DBO a uma distância s do ponto de 

disposição ( mg/1) 

C = concentração mínima factível da DBO afluente 

(determinada- 5 mg/1) 
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Co =concentração inicial da DBO dos esgotos influentes (mg/1) 

A = coeficiente empiricamente determinado = (0, 72) 

K =taxa constante empiricamente determinada= (0,01975 m/h) 

s =distância do ponto de aplicação (m) 

q =taxa de aplicação (m3
/ h X m de largura do terraço) 

n =coeficiente empiricamente determinado (constante= 0,5) 

A equação tem sido desenvolvida mais como uma família de 

curvas de (Cs- C/Co) versus s (comprimento) para diferentes valores de taxas 

de aplicação, como mostrado nas Figuras 21 e 22. 

FIGURA 21. Fração de DBO remanescente x distância com 

esgoto natural gradeado. 
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FIGURA 22. Fração de DBO remanescente x distância com 
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b) Procedimento de Projeto 

• Redução requerida da DBO 

Calcula-se a razão da remoção requerida da DBO - C - 5 

Co 

• Taxa de aplicação 

Seleciona-se a taxa de aplicação (q) dentro da série válida do 
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• Comprimento dos terraços 

Determina-se o valor necessário do comprimento do terraço (s) 

referido como distância nas Figuras 21 ou 22. 

• Período de aplicação 

Seleciona-se um período de aplicação a ser utilizado. 

• Taxa de aplicação 

Calcula-se a taxa de aplicação efetiva aplicando-se um fator de 

segurança de 1 ,5. 

q=q /1,5 

inicial 

• Área requerida 

Calcula-se a área total requerida, assumindo-se uma freqüência 

de aplicação com a utilização da relação (6)38 

A= QXS 

qXp 

O procedimento racional de projeto apresentado acima, tem sido 

testado em pesquisas de vários sistemas de escoamento à superfície. Em 

investigações de campo em Ada (Oklahoma), verificou-se a validade da 

equação quanto à redução da DBO e comprimento dos terraços, bem como 

expandiu-se a verificação quanto à redução de sólidos suspensos e amônia em 

relação ao comprimento dos terraços. Estas investigações de campo 

ocorreram de julho a outubro, quando as temperaturas mínima e máxima, 
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(temperatura média mensal) foram de 9° e 35° C respectivamente. O uso da 

equação para outras condições de temperaturas elevadas não foi testado. Nas 

investigações de campo em Easley (South Caroline) as reduções de DBO 

definidas pela equação (5), foram parcialmente verificadas. 38 

3.2.4.4. Método Empírico 

Apesar da existência de métodos de cálculo, a maior parte dos 

sistemas de disposição de esgotos por escoamento à superfície foram 

concebidos e projetados de forma totalmente empírica. Taxas de aplicação 

superficial, taxas de aplicação, comprimento de terraços e outros parâmetros 

foram selecionados dos intervalos de valores sugeridos no Quadro 6. 

Entretanto, com base em estudos mais recentes. o órgão americano de 

proteção ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) sugere que os 

intervalos de valores dos parâmetros apresentados no referido quadro são 

conservadores. Indica ainda, intervalos de valores mais arrojados, conforme 

Quadro 8, alegando poder otimizar as vantagens do uso do sistema de 

escoamento à superfície. 38 

Mesmo assim, salienta os riscos e limitações da utilização dos 

parâmetros próximos dos limites tanto inferiores como superiores, conforme 

descritos no item 2.2.3. (parâmetros de projeto). 38
·
39 
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QUADRO 8. Intervalos de parâmetros de projeto em função do 

tipo de esgoto a ser aplicado. 

~ Taxa de Aplicação Taxa de Aplicação Superficial 

(m3/hxm) (cm/d) 
o 

Esgoto Primário/ 0,07. 0,12 2,0. 7,0 
Gradeado 

Celula Aerada 0,08 ·O, 14 2,0- 8,5 
(1 dia de detenção) 

Efluente de lagoa 0,09. 0,15 2,5 • 9,0 
de estabilizaç!lo 

Efluente de Tratamento 0,10. 0,20 3,0. 10,0 
Secundário 

Fonte :USEPA38 

3.3. Implantação - Aspectos Construtivos 

A implantação de um sistema de tratamento de esgotos, como 

qualquer outro tipo de obra de infra-estrutura, deve primar não somente pela 

economia nas obras e nos métodos construtivos em si, mas também e 

principalmente ter sempre em mente a finalidade, a perenidade e a economia 

na fase em que o sistema entra em regime propriamente dito, ou seja, deve-se 

buscar constantemente privilegiar e facilitar a operação e a manutenção. 

3.3.1. Métodos Construtivos 

3.3.1.1. Sistema de Distribuição 

O sistema de escoamento à superfície realiza o tratamento 

primariamente através de contato entre o esgoto aplicado e a superfície do 
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solo. Assim o sistema de distribuição que obtiver a maior uniformidade no fluxo 

e na "lâmina" de esgoto a ser disposta, irá produzir a melhor qualidade de 

efluente. 38 

A distribuição dos esgotos nos sistemas de escoamento à 

superfície pode ser obtida através de métodos de superfície, de aspersores de 

baixa pressão e aspersores de moderada e alta pressão. 34
•
39 

a) Métodos de Superfície 

A utilização dos métodos de distribuição superficial por 

gravidade são favorecidas pelas autoridades americanas, pois oferecem 

menores custos operacionais e a mínima geração de aerossóis. Pela baixa 

geração de aerossóis as exigências em relação às faixas de segurança (áreas 

de separação) são menores, especialmente se comparadas com os métodos de 

aspersão por alta pressão. 

A manutenção do sistema e principalmente da uniformidade 

do fluxo e da lâmina líquida são os principais problemas que os sistemas de 

distribuição superficial apresentam. Esta situação acentua-se tanto mais 

quanto mais extenso for o sistema de disposição e quando a vegetação 

implantada toma-se mais espessa. 34
•
39

·
51 

Outra desvantagem dos sistemas superficiais, quando 

efetuados através de tubulações, é a possibilidade da deposição de sólidos e 

de entupimentos quando aplica-se esgotos com altas concentrações de sólidos 

suspensos. Não têm sido reportados problemas com a aplicação de esgotos 

domésticos brutos gradeados ou efluentes de tratamento primário quando 

utilizadas taxas de aplicação superficial e taxas de aplicação dentro dos 
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intervalos recomendados. Por outro lado, sólidos têm sido acumulados com 

aplicação de esgotos de processamento de alimentos com concentração de 

sólidos acima de 500 mg/1. 39 

• Sistema de tubulação com aberturas reguláveis 

Provavelmente o sistema de tubulação com abertura regulável 

(gated pipe) é o melhor método de distribuição de superfície, muito embora 

apresente as limitações citadas anteriormente, somadas à possibilidade de 

congelamento dos esgotos no interior da tubulação nos locais de clima frio, bem 

como a possibilidade da disposição da matéria sólida na tubulação. 38 

Extensões de tubulações acima de 520 m têm sido utilizadas, 

mas comprimentos menores são recomendados. Tubulações com extensão 

superior a 100 m apresentam dificuldades para obter-se uniformidade na 

descarga entre os furos sem uma cuidadosa regulagem das pequenas 

comportas. Para extensões maiores que 1 00 m, válvulas devem ser instaladas 

na linha para um controle adicional do fluxo e para isolar segmentos do 

sistema. 38
·
39 

Os tubos perfurados com comportas reguláveis possuem 

aberturas espaçadas de 0,60 a 1,20 me podem ser localizadas de um lado da 

tubulação ou dos dois lados. Quanto menor for o espaçamento entre as 

comportas, maior flexibilidade operacional será proporcionada. O sistema é 

regulado manualmente e pode ser operado com baixa pressão de 1,5 a 3,5 

N/cm2
. 

39 (Figura 23). 
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FIGURA 23. Distribuição superficial através de tubos perfurados 

com comportas reguláveis. 

Fonte: USEPA 39 

• Sistema de tubos recortados ou perfurados 

O nivelamento dos tubos recortados ou perfurados precisa ser 

cuidadosamente estabelecido e mantido, pois não existe outra forma de 

controle ou regulagem. Pequenos recortes/perfurações não são fáceis de 

serem limpos como as comportas reguláveis; assim, é freqüente a necessidade 

de providenciar-se grandes aberturas na geratriz superior da tubulação ou, até 

mesmo, a implantação de caixas de limpeza para manutenção. 

Recomenda-se o uso deste método para pequenos sistemas que 

não possuem longas tubulações de distribuição, o que permite a construção e a 

manutenção do necessário nivelamento. 
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No que se refere aos recortes/perfurações, os mesmos podem 

ser feitos de um lado da tubulação, ou de ambos os lados, num distanciamento 

que varia de 0,30 a 1 ,20m entre si. 34
•
39

•
127 

• Sistema de orifícios borbulhantes 

Orifícios borbulhantes são essencialmente pequenas luvas, 

geralmente de 1 a 2 polegadas de diâmetro, conectadas lateralmente por 

tubulações secundárias à tubulação principal de distribuição que permanece 

enterrada. Tipicamente estas luvas fazem a descarga em plataformas de 

concreto. O sistema de orifícios borbulhantes apresenta as mesmas limitações 

dos métodos anteriores, exceto a sedimentação e o congelamento, isto porque 

somente o orifício, não a tubulação, deve ser cuidadosamente nivelado e 

exposto às intempéries 32 {Figuras 24 e 25). 
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FIGURA 24. Detalhe de orifício borbulhante - Kooweerup, 

Austrália. 
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FIGURA 25. Detalhe de orifício borbulhante - Blind Bight, 

Austrália ,_ 

• Sistema de canais de distribuição 

Ainda considerado como método de superfície, quando as 

condições topográficas locais permitem, o sistema de canais efetua a 

distribuição dos esgotos com grandes vantagens, tanto de acesso direto aos 

canais abertos, como de operação e manobra. Tendo como desvantagem o 

custo inicial de implantação, tem sido utilizado com sucesso em sistemas de 

escoamento à superfície de médio e grande porte, como mostram, 

respectivamente, as Figuras 26 e 27 da planta de tratamento da Agricultura 
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School of Werribee, Austrália, e as Figuras 28 a 35, que apresentam detalhes 

do sistema de distribuição por gravidade da planta que trata os esgotos da 

região metropolitana de Melbourne, Austrália. 34
•
86 

Esta forma de dispor os esgotos por canais de distribuição e 

comportas localizadas (stop-logs), pode ser utilizada quando a declividade de 

um dos módulos é menor que 1 o/o, pois só assim os caminhos preferenciais 

poderão ser evitados, considerando-se a concentração dos esgotos dispostos 

nas comportas, as quais são implantadas em número reduzido. 86 

FIGURA 26. Sistema de canais de distribuição da Agriculture 

School of Werribee. 
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FIGURA 27. Efeito da distribuição por canais. 

FIGURA 28. Sistema de distribuição e controle da vazão em 

canais principais - Região Metropolitana de 

Melbourne. 
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FIGURA 29. Controle manual de canais principais e secundários. 

FIGURA 30. Detalhe de canal principal e canais secundários. 
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FIGURA 31. Canal secundário de distribuição com comportas 

manuais de controle (stop-log). 

FIGURA 32. Canal secundário de distribuição e comporta de 

controle em operação. 
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FIGURA 33. Final de canal secundário de distribuição e comporta 

de controle. 

FIGURA 34. Detalhe de comporta de controle manual (stop-log). 
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FIGURA 35. Detalhe de comporta de controle manual em 

operação. 

b) Método de aspersão de baixa pressão 

Aspersores de baixa pressão trabalham na faixa de 1 o a 15N/cm2 

(<1 ,38kg/cm2
) e são essencialmente uma variação ou extensão do sistema de 

orifícios borbulhantes, porém operando sob pressão. Existem muitas formas e 

variações destes aspersores e a principal limitação de todos é a obstrução por 

partículas de dimensões maiores que o orifício de passagem dos esgotos. 38 O 

gradeamento fino ou a trituração de sólidos, ou até mesmo a filtração prévia 

dos esgotos a serem aplicados pode ser necessária. 

Dispositivos de descarga na tubulação principal não devem ser 

descartados, e sim instalados em pontos estratégicos para possibilitar uma 

eficiente limpeza tanto das tubulações principais quanto das secundárias. 34
•
38

•
39 
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Este método tem sido utilizado com sucesso nos Estados Unidos 

para dispor efluentes de lagoas de estabilização, porém, experiências com 

esgoto com gradeado e efluentes decantados misturados, também têm 

apresentado bons resultados. 

A principal vantagem do método de aspersão com baixa pressão 

sobre os métodos de superfície é a distribuição mais homogênea dos esgotos 

sobre os terraços, e a menor sensibilidade às variações topográficas do terreno. 

Com relação ao método de aspersão com alta pressão, ele produz menos 

névoa e, portanto, menor possibilidade de aerossóis. 38 (Figuras 36 a 38). 

FIGURA 36. Distribuição de esgotos em escoamento à superfície 

por aspersores de baixa pressão. 

Fonte :USEPA39 
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FIGURA 37. Detalhe de sistema de distribuição por aspersores 

de baixa pressão - Melton, Austrália. 

FIGURA 38. Vista geral do sistema de distribuição de Melton, 

Austrália. 
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c) Método de aspersão de alta pressão 

Aspersores que trabalham na faixa de 35 a 55 N/cm2 (1 ,38 a 3,45 

kg/cm2 
) são considerados de alta pressão e são utilizados com sucesso no 

sistema de distribuição de esgotos industriais e resultantes de processamento 

de alimentos que contêm concentração de sólidos em suspensão acima de 500 

mg/1.39 

O método de distribuição com aspersores de alta pressão não 

se mostra mais eficiente do que os métodos anteriormente comentados quando 

trata-se da disposição de esgotos domésticos; porém, quando a distribuição 

envolve esgotos industriais com altas concentrações de DBO e de sólidos 

suspensos acima das encontradas usualmente nos esgotos domésticos, o 

método de distribuição por alta pressão é o que apresenta resultados mais 

satisfatórios para o tratamento por escoamento à superfície. 38 

Aspersores de alta pressão proporcionam a distribuição mais 

homogênea dos esgotos nos terraços, fazendo com que exista um fluxo e uma 

lâmina de esgotos mais uniforme com menos manutenção. As desvantagens 

associadas a este método são que ele requer um capital de implantação 

relativamente alto, consumo elevado de energia elétrica, potenciais curto 

circuitos nos módulos devido aos ventos, e a existência de névoa com a 

possibilidade da ocorrência de aerossóis, o que aumenta sensivelmente a 

obrigatoriedade de maiores faixas de segurança (áreas de proteção). 38
•
39 

Os aspersores neste método de disposição podem ser 

subdivididos quanto à distribuição em aspersores de círculo completo e de 

meio-círculo, sendo que a disposição dos mesmos depende da topografia, da 
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forma e das dimensões dos módulos, da capacidade de aspersão e pressão do 

sistema, bem como do tipo de terraço que suportará a disposição. 34
•
38

•
127

•
132 

Para efeito de exemplificação e visualização vide Figuras 39 a 

41. 

FIGURA 39. Alternativas de posicionamento de aspersores de 

alta pressão para escoamento à superfície. 

(a) 
(b) 

(f) 

"!COMENDA DO NÃO ltECOMENOAOO 

Fonte:USEPA38 
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FIGURA 40. Detalhe de aspersor de alta pressão - Duratex -

Botucatu, Brasil. 

FIGURA 41. Aspersão com alta pressão em operação. Duratex 

- Botucatu, Brasil. 
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3.3.1.2. Módulos (Terraços) 

O primeiro propósito do nivelamento do solo é o de remodelar a 

sua superfície, de forma a assegurar o movimento uniforme dos esgotos ao 

longo dos terraços, buscando uma lâmina líquida homogênea em toda a sua 

extensão para otimizar a performance do processo de escoamento à 

superfície. 

A fase de construção dos sistemas é a mais crítica e a que, se 

bem conduzida, poderá minimizar os custos de operação-manutenção, pois é 

nela que pode-se evitar problemas crônicos do aparecimento de canais, curto

circuito e empoçamento. Ainda é nesta fase que confere-se condições ótimas 

de aeração, sub-solagem e preparação dos módulos para instalação e 

desenvolvimento da vegetação superior. 34
•
38

•
39 

Existem quatro tipos básicos de configuração utilizados para os 

terraços de escoamento à superfície, conforme a Figura 42. Numa planta de 

tratamento pode-se utilizar mais de uma configuração, dependendo das 

condições de topografia e da verificação de detalhes construtivos vistos pela 

análise econômica. 38
•
86 
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FIGURA 42. Configurações de terraços para escoamento à 

superfície. 

IUPIJIPiCII oateneAL. DO 

-~ 
TPM90 "'TII'· .... • 

Fonte: USEPA38 

Nos sistemas extensivos de grande porte, como é o caso da 

Fazenda de Werribee, Austrália, onde os módulos têm em média 1,6 ha de 

área, com dimensões predominantes de 40 m de largura por 400 m de 

comprimento, e declividade entre O, 125 e 0,50%, é necessária a utilização de 

maquinário também de grande porte e de alta precisão, inclusive com a 

utilização de controle laser de nivelamento 86 (Figuras 43 a 46). 
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FIGURA 43. Vista aérea de módulos em implantação- Fazenda 

de Werribee, Austrália. 

Fonte: Melbourne Water86 
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FIGURA 44. Detalhe de equipamento de acabamento da grade 

final com controle a laser - Fazenda de Werribee, 

Austrália. 



94 

FIGURA 45. Equipamento em operação de definição da 

declividade final do módulo com a utilização de 

controle a laser- Fazenda de Werribee, Austrália. 
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FIGURA 46. Detalhe de módulo com grade acabado - Fazenda 

de Werribee, Austrália. 

3.3.1.3. Sistema de Coleta 

A função dos canais de coleta é a de transportar o afluente 

tratado e as águas de chuva ao ponto de descarga, permitindo assim manter o 

fluxo livre nos módulos. 132 

Os canais de coleta são geralmente revestidos pela mesma 

vegetação implantada nos módulos, com a finalidade de prevenir a erosão. 

Existem alguns casos em que construções adicionais são necessárias como 

enrrocamento ou concreto, para estabilizar taludes ou mudanças bruscas de 

direção do fluxo. A declividade e o posicionamento dos canais de coleta devem 

ser feitos com rigor, pois podem vir a ocasionar fluxos preferenciais no interior 

dos módulos. 34
•
39 
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Em regiões úmidas, e particularmente onde a topografia é plana, 

e os canais são construídos com pequena declividade, a cobertura vegetal 

pode dificultar o escoamento dos afluentes, causando sua estagnação, 

aumentando os problemas de manutenção e a possibilidade da proliferação de 

insetos; neste caso, o revestimento ou a utilização de drenos de coleta 

subsuperficiais para o efluente são indispensáveis. 39
•
143 

A secção transversal dos canais para pequenos sistemas é 

geralmente em forma de ''V'; para médios e grandes sistemas adota-se a forma 

trapezoidal. Os canais de coleta e drenagem devem ter capacidade suficiente 

para escoar a vazão de pico, devendo ser consideradas as médias máximas de 

precipitação mais a borda livre de 1 O a 20 em. A literatura americana 

recomenda que a velocidade nos canais não exceda o limite de 1, 5 m/s, muito 

embora, este limite seja influenciado pela topografia, tipo de solo e vegetação 

de cobertura utilizada. 34
·
38 

As Figuras 4 7 a 51 apresentam algumas formas de canais de 

drenagem. 



97 

FIGURA 47. Tipos de canais de drenagem entre módulos de 

disposição para escoamento à superfície. 

CANAl. CIIIIITA 

CANAL CIIIIITA I CALMA 
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, . · · " .. ~;/í0:'V\%7!0n:A"Wn;;,,.,J\\~v.,..!I-Ji-\o/-

CANAL CALMA 

Fonte: USEPA38 
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FIGURA 48. Formas alternativas de canais de drenagem. 

o.tm 

Fonte: Smith & Schroeder 132 

FIGURA 49. Vista geral. À esquerda canais de alimentação e à 

direita canais de coleta e drenagem - Fazenda de 

Werribee, Austrália. 
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FIGURA 50. Detalhe de canal de coleta e drenagem- Fazenda 

de Werribee, Austrália. 
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FIGURA 51. Detalhe de canal de coleta e drenagem - Fazenda 

de Werribee, Austrália. 

3.3.2. Vegetação 

Uma densa cobertura vegetal é de essencial importância para a 

performance do tratamento de esgotos por escoamento à superfície. Dentre 

outras funções pode-se citar : 

• proteção contra erosão - a vegetação proporciona uma 

superfície com obstáculos, o que reduz a velocidade do fluxo, além de 

redistribuí-lo, evitando os caminhos preferenciais ; 

• suporte de microrganismos - o colo das plantas suporta a 

formação de filme biológico que funciona como filtro biológico ; 

• remoção de nutrientes - a vegetação utiliza os macro e 

microelementos para seu desenvolvimento e reprodução, sendo que, por 

ocasião da colheita, os nutrientes são removidos. 33
•
139 
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3.3.2.1. Seleção da cobertura vegetal 

As características mais importantes de uma cobertura vegetal 

para um sistema de escoamento à superfície são perenidade, alta tolerância à 

umidade, crescimento rápido, alta capacidade de remoção de nutrientes, 

adaptação às condições de clima e de solo e significativa importância 

econômica como subproduto. 

Preferencialmente utiliza-se a composição (mistura) de diversas 

espécies de vegetais, ao invés de aplicar-se uma só espécie. Na composição 

da mistura, deve-se considerar o período de dormência, a potencialidade na 

utilização (remoção) de cada macro e microelemento, a resistência e o vigor a 

cada época do ano, a produtividade, a tolerância à salinidade; enfim a 

composição deve ser concebida de forma a potencializar e a complementar as 

qualidades de cada espécie, sempre levando em conta que o objetivo primeiro 

é o de obter-se uma boa performance do tratamento dos esgotos durante o ano 

todo, e que a seleção das espécies resulte em um sistema solo-planta adaptado 

às condições da disposição dos esgotos. 33
•
34

•
38

•
71 

No Quadro 9, pode-se verificar as composições sugeridas pela 

Enviromment Protection Agency-EUA para os tratamentos estabelecidos nos 

Estados Unidos e regiões de climas e solos assemelhados. 
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QUADRO 9. Espécies apropriadas para escoamento à superfície 

Nome Comum 

Regiõeti Frias 

Red canary 
Tall fe!iCUe 
Rye grass 
Red Top 

-EUA. 

Kentucki blue~ass 
Orcband grass 

Regiõe-s Quentes 

Connnon Bemwda 
Coastal Bennurla 
Dallis !Q'W>); 

Bahia 

Fonte: USEPA38 

Cid o 

perene 
perene 
anual 

perene 
perene 
perene 

perene 
perene 
perene 
perene 

Método 
de 

Plantio 

semente 
semente 
semente 
semente 
semente 
semente 

semente 
esfolõ€'~ 

semente 
semente 

Altura 
Mia.ima 

em 

120-210 
90- 120 
60-90 
60-90 
30-75 
15- 60 

30-45 
30-60 

60 - 120 
60- 120 

O Quadro 1 O apresenta uma das composições recomendadas 

pela literatura australiana para a disposição por escoamento à superfície. 
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QUADRO 1 O. Espécies apropriadas para disposição d~ esgotos 

por escoamento à superfície - Austrália. 

Nome Quantidade %na Método de Principal 
Comwn emKglha composição plantio Caractérística 

Y atsyn/rejegrass 7 35 Semente Crescimento elevado c 
ano todo 

Matilda rejegrass 7 35 Semente Crescimento acentriadt 
nos períodos quentes 

CajlDl tall fescue 2 lO Semente Tolerante a solos pobref 
e a umidade . 

Haifa White clover 3 15 Semente Perenidade 

Strawbeny clover 1 5 Semente Tolerante a solos pobre: 
e a alta salinidade 

Fonte: EPA- Victória, Austrália 33 

Como a mistura deve ter uma composição apropriada às 

condições específicas que alteram-se de local para local, seguem abaixo no 

Quadro 11 mais duas misturas recomendadas para situações particulares em 

locais da Austrália. 
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QUADRO 11. Composições de espécies de vegetação de 

cobertura para escoamento à superfície 

Austrália. 

Nome Comwn 
Quantidade 
emKg/ha 

%na 
composição 

Brumby perencial rejegrass 
· Victori81.1 perencial rejegrass 
Cunie Cocksfoot 
Trikkala Sub-Clover 
Seaton park sub-clover 

Yatsun rejegrass 
Matilda ro::-jegra.".ls 
Demeter fescue cajau 
Ilaifa white clover 
Palestine Strawheny clover 

Fonte: EPA- Victória, Austrália34 

3.3.2.2. Preparação do solo e plantio 

4 
4 
4 
2 
2 

7 
8 
2 
3 
1 

2.5,0 
25,0 
25,0 
12,50 
12,50 

30,4 
34,8 
8,7 

21,8 
4,3 

A preparação do solo inicia-se quando finalizada a fase de 

acabamento da grade dos módulos; ela consiste na aeração (gradeamento) dos 

primeiros 30cm, e prossegue com a coleta de amostras e análises laboratoriais 

para determinar os aditivos (calagem) e fertilizantes necessários, bem como as 

respectivas quantidades. A aplicação destes elementos é seguida da sua 

incorporação através do revolvimento da primeira camada de solo com 

implementes agrícolas. 

Estas operações são importantes pois, muito provavelmente, 

durante a fase de construção dos módulos, a estrutura da faixa de solo 
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orgânico que poderia suportar o plantio sem aditivos e fertilizantes foi destruída 

ou até mesmo removida. 33
•
34

•
39 

O plantio pode ser efetivado através de sementes ou estolões; 

em ambos os casos, cuidados devem ser considerados no sentido de que as 

operações de plantio não venham a danificar os módulos de forma a propiciar 

caminhos preferenciais, zonas de estagnação ou até mesmo curtos-circuitos. 

No caso do plantio por semeadura, atenção especial deve ser 

dada à densidade de sementes por unidade de área e o recobrimento 

recomendado pelo fornecedor. Para a utilização de estolões, os cuidados 

devem voltar-se para as condições de hidratação e recobrimento dos mesmos. 

38,56 

É de suma importância para uma germinação satisfatória que 

mantenha-se a umidade necessária, seja ela por precipitação natural, por 

irrigação artificial, ou até mesmo pela disposição controlada de esgotos de 

forma a garantir condições de umidade somente para a 

germinação e manutenção da vegetação em boas condições, e não como a 

disposição em si, pois nem as sementes, nem os estolões, suportariam a 

umidade em excesso, além de propiciar o aparecimento de erosões. 

O início da operação de disposição dos esgotos deve ser 

efetivada quando a vegetação atingir sua fase adulta, ou após o primeiro corte 

33
•
34

•
39 (Figuras 52 a 57). 
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FIGURA 52. Módulo preparado para receber o plantio por 

sementes- Fazenda Werribee, Austrália. 

FIGURA 53. Módulo com semeadura realizada e em fase de 

irrigação com esgotos - Fazenda de Werribee, 

Austrália. 
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FIGURA 54. Detalhe de sementes em germinação. 

FIGURA 55. Módulo com sementes em estado avançado de 

germinação. 
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FIGURA 56. Módulo preparado para entrar em regime de 

operação- Fazenda de Werribee, Austrália. 

FIGURA 57. Vista aérea com módulos em diversas fases de 

plantio/germinação Fazenda de Werribee, 

Austrália. 
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3.3.3. Custos de Implantação 

A utilização de curvas de custo é imprescindível para o caso de 

oferecer -se respostas à indagações sobre custos de configurações diversas de 

soluções propostas, todas em um nível elementar de elaboração, e que 

apresentam-se como alternativas em um dado plano. 

Essa técnica de avaliação de custos de investimento é utilizada 

no mundo todo, não somente na área de saneamento, mas igualmente em 

outras áreas de engenharia. 

O nível de detalhamento do projeto determina o grau de exatidão 

das estimativas de custo. Para estimativas preliminares, o desvio tolerado 

situa-se entre 30 e 45%. A comparação dos pontos obtidos através de 

estações construídas com os teóricos da Figura 58 mostrou desvios sempre 

inferiores aos limites citados, o que demonstra que os valores apresentados 

neste gráfico atendem à precisão requerida. 57
•
110 

Os pontos da curva foram orçados com base em parâmetros 

fixados para projeto e construção no Estado de São Paulo - Brasil, e para 

tratamento de esgotos domésticos, sendo consideradas, portanto, as seguintes 

condições: 

• clima - as condições climáticas são as preponderantes em 

zonas temperadas; 

• carga orgânica - a concentração considerada da 080 no 

~oto afluente é de 200 mg/1 ; 

• vegetação - plantio de gramíneas por sementes ou estolões; 

• taxa- a taxa de aplicação superficial de 8,32 em/dia; 

• eficiência esperada- de 80 a 90% de remoção da 080; 
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• desapropriação - o custo da área de desapropriação para 

instalação da planta não foi considerado na curva, e a área necessária pode ser 

estimado através da seguinte relação :110 

A= O, 1Q + 0,07590 °·5 + 0,0344 (8) 

onde: 

A = área em (ha) 

Q =vazão de projeto em (1/s) 

FIGURA 58. Curva de custo para tratamento de esgotos por 

disposição direta no solo (escoamento à superfície) 

em relação à vazão a ser tratada. 
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Muitas vezes, obras de porte como estações de tratamento de 

esgoto (ETE) são projetadas para atender níveis crescentes de demanda. Para 

postergar investimentos, essas obras são usualmente idealizadas em módulos, 

de maneira que venha a ser possível implantá-las em etapas. 

O custo total de uma ETE modulada, somatório das diversas 

etapas de execução, é superior ao custo da obra não modulada de mesma 

vazão, e inferior ao calculado pela multiplicação do número de módulos pelo 

valor encontrado para a vazão modular. Assim, o custo do módulo inicial será 

superior ao dos demais, já que na primeira etapa são efetuados diversos 

serviços que atenderão à vazão de fim de plano. A relação do custo dos 

demais módulos em relação ao primeiro é dada pela curva de modulação 110 

(Figura 59). 
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FIGURA 59. Custo dos módulos a serem ampliados em relação 

ao inicial. 
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A Environmental Protection Agency - EPA - EUA, apresenta 

curvas de custo para as condições americanas, condições estas semelhantes 

às da Figura 60, ou seja, valores globais das plantas de tratamento. 

Ainda aqui, valem as observações efetuadas no item anterior em 

relação às limitações do uso de curvas genéricas.
108 

Nos custos estão incluídos o sistema de proteção com 

arborização, a cloração final, as instalações administrativas e de laboratório, 

bem como as estradas de acesso e cercas, não estando incluído o custo da 

área. As taxas de aplicação superficial representadas são de 2, 4 e 8 
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polegadas por semana o que equivale, respectivamente, a 5,1 O e 20 

an/semana de fonna aproximada. 108 
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FIGURA 60. Custos globais de sistema de escoamento à 

superfície em relação à vazão a ser tratada. 
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3.4. Análise e avaliação do processo 

l.o-

/ v v 
~~ 

..,. 

-- ;;;p.. 

3.4.1 Balanço hídrico - parcelas líquidas resultantes 

I 000 

1000 

~ • 
I 
~ 

100 ::11 

100 

e • ::11 
u 

I 
.s 
~ .... 

10 ~ c 
o • c 

O balanço hídrico, visto de forma global e simplificada, nada mais 

I do que a consideração das influências integradas entre as perdas líquidas de 
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uma determinada área em relação às ocorrências que contribuem para a 

disponibilização dos volumes líquidos para esta mesma área. Este balanço é 

estabelecido, geralmente, no espaço de tempo de um ano completo, buscando 

um ciclo completo e representativo das alterações climáticas e físicas através 

das diferentes estações do período. 27
•
113 

A ferramenta fundamental da hidrologia é a equação da 

continuidade, ou equação hidrológica, I - O = As, onde I são os volumes 

afluentes numa determinada área (esgotos aplicados, precipitação, lençol 

freático, etc.), O são os volumes afluentes da citada área (evaporação, 

transpiração, infiltração, etc.) e As é a diferença, déficit ou volume estabelecido 

no local, seja na vegetação, no subsolo, lagos, etc. Para efeito de 

uniformização e comparação, utilizam-se unidades de comprimento por um 

período de tempo (mm/ano, em/semana, em/mês, mm/dia). 

As parcelas líquidas de interesse direto, para a disposição no 

solo são os esgotos aplicados, precipitação, infiltração, percolação, 

evaporação, transpiração e efluente superficial. 

3.4.1.1. Infiltração 

O termo infiltração é usado por alguns autores para descrever o 

movimento descendente da água no solo e através dele, até atingir o lençol 

freático. Outros aplicam-no somente para descrever a fase de entrada no solo, 

imputando ao termo percolação todo o movimento que ocorre abaixo da 

superfície do solo, porém acima do lençol subterrâneo. A terminologia 

infiltração será utilizado conceitualmente conforme o segundo significado 

descrito acima. 113 
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A infiltração, em geral, decresce durante um evento contínuo que 

disponibilize líquido (disposição, precipitação, etc.), decrescendo de um valor 

considerável inicialmente, e aproximando-se assintoticamente de um valor 

inferior, enquanto for sendo disponibilizado o líquido à superfície (Figura 61 ). 

Existem diversas razões que concorrem para este fato, sendo que a maioria 

representativa delas é puramente resultante de processos mecânicos. 

FIGURA 61. Variação típica da taxa de infiltração em relação ao 

tempo. 
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Fonte : Reed 113 

Os fatores primários que afetam a infiltração são a porosidade do 

solo, a umidade, o grau de compactação da superfície superior, a presença e o 

tipo da vegetação. 

Dentre as importantes características do solo inclui-se a 

porosidade, ou seja, o tamanho e a distribuição dos poros. A porosidade pode 

permanecer estável durante uma disposição de esgotos ou uma precipitação, 
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como é o caso de solos arenosos com granulometria grossa, ou pode decrescer 

em função da umidade como é observado nos solos siltosos e argilosos. 

Adicionalmente à composição mineral do solo, a porosidade é afetada pela 

quantidade de matéria orgânica, pela atividade biológica e pela penetração das 

raízes da vegetação, enfim, fatores que beneficiam a porosidade de forma 

natural. 

A umidade contida no solo no começo do episódio de disposição 

ou precipitação tem uma grande influência na taxa de infiltração. Isto é ilustrado 

na Figura 62, onde as taxas de infiltração para solos úmidos são 

substancialmente menores do que para solos secos. Isto é facilmente 

compreensível, pois os solos encharcados possuem menos poros preenchidos 

por ar, o que determina uma menor capacidade de absorção ou estocagem 

adicional de água. A Figura 62 apresenta a relação típica entre a umidade 

inicial do solo e a capacidade inicial de infiltração. Obviamente a curva varia de 

solo para solo. 113 

FIGURA 62. Dependência típica da taxa de infiltração inicial em 

relação à umidade do solo, durante 1 O minutos de 

chuva. 

Fonte: Reed 113 
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A variação das taxas de infiltração durante longos períodos de 

contínua aplicação, tem sido reportada como ocorrendo em três fases distintas. 

Na primeira fase, a taxa de infiltração decresce com o tempo pelas razões 

discutidas nos parágrafos anteriores, ou seja, pela hidratação ou umedecimento 

do solo. A segunda fase apresenta um acréscimo na infiltração, devido à 

absorção do ar captado pela água, o que propicia o efeito momentâneo do 

aumento da porosidade do solo. Na terceira fase a taxa de infiltração volta a 

decrescer como resultado da eventual obstrução do solo pela atividade 

microbiana e o desenvolvimento de organismos anaeróbios na camada superior 

dos primeiros centímetros do solo. Este efeito de longo prazo é mostrado na 

Figura 63. 

FIGURA 63. Efeito de longo prazo na infiltração . 
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3.4.1.2. Percolação 

O movimento descendente da água no solo abaixo da sua 

superfície, porém acima do lençol subterrâneo é referido como percolação, e é 

diferente do fluxo descendente que ocorre no lençol subterrâneo, o qual é 

considerado o movimento do lençol em si. A percolação pode efetuar -se em 

fluxo saturado ou não saturado. No primeiro caso, o movimento é governado 

pelos mesmos parâmetros que regem o fluxo do lençol subterrâneo e pode ser 

descrito pela equação de Darcy. 

(v= .Q ) (9) 

onde: 

V= velocidade (m/s) 

Q = vazão (m3/s) 

A= área (m2
) 

A 

Quando a percolação acontece em meio não saturado, ela ocorre 

essencialmente através de duas fases, já que líquido e gás (água e ar) ocupam 

concomitantemente os poros do solo. Enquanto solução geral, não existe uma 

equação disponível que represente o movimento; entretanto, trabalhos 

experimentais têm indicado que, para o caso de fluxo unidirecional, uma 

modificação da equação de Darcy pode ser usada com bons resultados. 

A modificação consiste na introdução de um fator que reduz a 

permeabilidade específica; este fator é função da percentagem de saturação do 

solo. 

Em ambos os casos, fluxo saturado e não saturado, a percolação 

depende da permeabilidade, e a permeabilidade depende do tamanho dos 
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poros e da estrutura do solo, sendo função direta, portanto, do tipo e da sua 

formação, com ênfase especial à estratificação de materiais de diferentes 

classificações, num mesmo local. 113 

3.4.1.3. Evaporação 

A evaporação é a transformação de um líquido em vapor, 

efetuada a qualquer temperatura e na qual a tensão de vapor do líquido é 

superior à pressão exercida sobre este. 

A evaporação da água de superfície depende diretamente da 

temperatura, umidade, velocidade do vento e da turbulência do ar. 

A temperatura da superfície é determinada pela intensidade da 

radiação solar, coloração, turbidez e reflectividade da mesma. Numa situação 

onde não existe água livre na superfície, como em solos úmidos, a taxa de 

evaporação depende também do grau de saturação do solo. 35 

Todos estes fatores variam fortemente de local para local, mas 

como números de comparação, uma intensidade solar em torno de 550 

cal/cm2/dia deverá resultar, teoricamente, numa taxa de evaporação da ordem 

de 10mm/dia. Na prática, parte da energia incidente é refletida ou absorvida 

como calor e então reemitida, reduzindo potencialmente a taxa de evaporação. 

3.4.1.4. Transpiração 

Este fenômeno vem a ser a perda de água das plantas através 

de suas partes aéreas, sob a forma de vapor, como resultado da atividade 

respiratória e de metabolismo. A transpiração é uma conseqüência da 

arquitetura da folha e da parte aérea das plantas. 35
·-4

7 
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Um folha pode ser considerada como uma superfície de células 

fisiologicamente ativas em contato com um reservatório de água (solo), através 

do sistema radicular. 

As células úmidas do mesófilo transferem a água por evaporação 

para os espaços intercelulares. O vapor de água, por difusão, alcança as 

câmaras sub-estomáticas e os estômatos, por onde passa para a atmosfera 

externa. Sob condições de alta umidade relativa e na ausência de vento, o 

processo de difusão é lento e a perda d'água pequena. Sob condições de baixa 

umidade relativa, presença de ar com turbulência, o vapor d'água é 

rapidamente removido da área que envolve a folha e a difusão é acelerada, 

aumentando enormemente a taxa de transpiração. 47
•
113 

Na maioria das plantas, as células epidérmicas são cobertas com 

uma camada praticamente impermeável chamada cutícula. Quando a cutícula é 

espessa, as perdas de água dão-se quase que exclusivamente pelos 

estômatos. Quando os estômatos estão fechados, a transpiração diminui 

sensivelmente, podendo até mesmo tomar-se desprezível. 

Os estômatos são órgãos que têm grande influência na 

transpiração da planta de forma a regular as perdas líquidas. Cada estômato é 

constituído por duas células guarda, podendo ainda estar associadas a outras 

células epidérmicas, denominadas subsidiárias. Os estômatos variam 

enormemente em número e forma nas diferentes espécies vegetais, podendo 

estar presentes em ambas as faces da folha, porém predominantemente na 

face inferior. Exemplificando, em folhas de pepino, pode-se encontrar mais de 

100.000 estômatos por cm2
, enquanto que em certas gramíneas, o número 

pode ser inferior a 10.000/cm2 (Figura 64). 
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FIGURA 64. Corte transversal da làmina foliar de Spondias 

tuberosa, salientando o estômato ligeiramente para 

o exterior. 

Fonte: Ferri et al. 47 

Fatores com luz, teor de dióxido de carbono, absorção de solutos, 

principalmente potássio, determinam a turgidez das células estomáticas, e a 

abertura do estômato (denominado ostíolo) é tanto maior quanto mais túrgidas 

as células. 

O mecanismo estomático é complexo, a luz é um fator primário ao 

mesmo, sendo que os estômatos normalmente abrem-se na presença e fecham

se na ausência da luz; isso deve-se à ação fotossintética das células guardas, 

que possuem cloroplastos. A temperatura também afeta a abertura dos 

estômatos, sendo que aumentos da mesma até um máximo de 30°C 

normalmente estimulam sua abertura; no entanto, temperaturas acima de 30°C 

geralmente determinam o fechamento dos estômatos. 35
'
47 

o teor de co2 dentro das células guardas exerce um efeito 

pronunciado sobre os estômatos; baixas concentrações promovem abertura e 

altas concentrações causam rápido fechamento, mesmo em presença de luz. 
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O potencial da água nas folhas é, indubitavelmente, o fator 

principal no controle da transpiração. O déficit de água, provoca o fechamento e 

o aumento do potencial tendendo a abrir os estômatos e, portanto, aumentando 

a transpiração. O efeito da água é o mais determinante, uma vez que condições 

de déficit provocam o fechamento dos estômatos independentemente das 

condições de luz, C02 ou temperatura (Figura 65). 

FIGURA 65. Movimento esquemático dos estômatos. 

Fonte: Ferri et al. 47 

De maneira sucinta, pode-se descrever o mecanismo estomático 

iniciando-se pela luz incidente sobre as folhas provocando a fotossíntese nas 

células-guarda; como conseqüência, a concentração de co2 baixa, havendo 

modificação do pH nestas células. Estabelecem-se, então, condições propícias 

à síntese de glicolato e fotofosforilação acíclica, que fornece energia na forma 

de ATP, utilizada em mecanismo ativo de acumulação de potássio nas células

guarda. A entrada de 1\ nestas células provoca uma diminuição da componente 

osmótica (<posm) do potencial da água, obrigando a sua entrada. A entrada de 

água aumenta a turgidez das células, determinando a abertura dos estômatos. 
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Assim, durante um dia típico, em condições de bom suprimento 

de água, a transpiração aumenta ao nascer do sol, até um máximo por volta do 

meio-dia, passando por um período de declínio e chegando finalmente, a 

valores desprezíveis após o por-do-sol. Ao meio-dia pode, eventualmente, 

ocorrer um declínio temporário da transpiração, caso o fluxo d'água do solo 

para a planta não atenda à demanda atmosférica. Nestas condições, as 

plantas perdem turgescência e os estômatos fecham-se, controlando a 

transpiração. 

Nas condições de solo bem suprido de água, tratando-se de 

culturas agrícolas bem desenvolvidas e cobrindo a quase totalidade da 

superfície de solo, a perda de água por transpiração praticamente independa do 

porte da planta e de sua área foliar. Culturas de feijão, milho ou plantações de 

eucalipto perdem aproximadamente a mesma quantidade de água por 

transpiração. No Estado de São Paulo-Brasil, esta perda deve oscilar em torno 

de 7mm/dia no verão e 3mm/dia no inverno. 

Em condições de déficit de água no solo, o mecanismo 

estomático funciona como uma proteção para a planta. As perdas pela cutícula 

persistem; porém se não houver fornecimento de água, a planta entra em 

processo de murchamento, podendo até chegar a perder suas funções vitais. 47 

3.4.1.5. Parcelas líquidas resultantes no escoamento à 

superfície 

Na disposição de esgotos no solo por escoamento à superfície, 

pode-se considerar as perdas líquidas em 2 grupos distintos, o grupo de 

parcelas afluentes, é constituído pelos esgotos a serem tratados e pela 
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precipitação natural, e o grupo de parcelas afluentes, composto pelos volumes 

infiltradoslpercolados, evaporados/transpirados e o efluente, captado nos 

canais de coleta e disposição final. 

Muito embora, para efeito didático e de considerações 

específicas, tenham sido detalhados em separado a infiltração da percolação e 

a evaporação da transpiração, deste ponto em diante, para que exista 

compatibilização com a literatura existente, bem como para correlacionar as 

parcelas com destino semelhante, serão consideradas como parcelas únicas a 

infiltração/percolação, e também a evapotranspiração. 

Por definição, no escoamento à superfície, das parcelas 

efluentes, a mais significativa é, sem dúvida, a parcela líquida superficial 

captada pelos canais de coleta, já que a opção por este sistema de disposição 

é feita na ocorrência de solos pouco permeáveis, seja pela ocorrência natural 

dos mesmos, ou pela necessidade de que o lençol freático venha a ser 

protegido, ou até nos casos em que a finalidade é a produção agrícola. A forma 

de distribuição pode incrementar a parcela evapotranspirada, como é o caso da 

distribuição por aspersão com alta pressão mas, mesmo assim, esta parte 

dificilmente irá exceder àquela do efluente líquido captado superficialmente. 70
'
107 

Considerando-se a necessidade de que o equilíbrio no sistema 

seja mantido, é importante também, levar-se em conta o controle operacional 

das parcelas afluentes. No caso da precipitação natural ser acentuada por 

longos períodos, isto pode de alguma forma restringir os volumes de esgotos a 

serem aplicados pois, se de um lado as águas de chuva podem proporcionar a 

retirada do material não ativo no tratamento (lavagem), o que é bom, podem 

também estar impedindo o tempo mínimo de contato dos esgotos com o solo e 
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com a vegetação e, se este volume perceber acréscimo superior ao aceitável 

hidraulicamente, isto poderá ser razão suficiente para proporcionar caminhos 

preferenciais (curto-circuito) e até condições de erosão. 27
•
36

•
113 

Não existe uma proporcionalidade estabelecida teoricamente 

para definir-se de maneira prévia os volumes das parcelas afluentes, e nem 

poderia existir pois, como visto anteriormente, as condições intervenientes 

físicas e de clima alteram-se de forma significativa, tanto na incidência quanto 

na intensidade de local para local. Assim, cada caso é um caso, e devem ser 

consideradas as pesquisas e medições de campo, de forma a que possa-se 

estabelecer proporções específicas e peculiares de cada planta de tratamento. 

3.4.1.6. Casos específicos - Percentual das parcelas 

efluentes 

a. Paris, Texas, EUA.113 

• dados básicos - sistema tipicamente de escoamento à 

superfície para esgotos domésticos; solo de baixa permeabilidade; taxa de 

aplicação superficial de 1 ,27 mm/dia; período de aplicação no verão 8h/dia; 

freqüência de aplicação 5 dias/semana; comprimento dos módulos de 65 a 1 00 

m e declividades de 2 a 6%. 

• percentual das parcelas efluentes 

- 61 o/o parcela líquida captada superficialmente 

- 18% evapotranspiração 

- 21 o/o infiltração/percolação 

b. Fazenda de Werribee, Melbourne, Austrália86 
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• dados básicos - sistema tipicamente por escoamento à 

superfície para esgotos domésticos e industriais (gradeados); solo 

medianamente permeável; período de aplicação 24h/dia; freqüência 

7diaslsemana durante 6 meses do ano; módulos com 1,6 ha de área e 

dimensões médias de 40 m de largura por 400 m de comprimento e 

declividades de O, 125 a 0,5%. 

• percentual das parcelas afluentes (estimado) 

- 55% parcela líquida captada superficialmente 

- 15% evapotranspiração 

- 30% infiltração/percolação 

c. Sitel, Porto Alegre, Rio Grande do Sul128 

• dados básicos - sistema de disposição extensiva por 

escoamento à superfície, com ênfase à infiltração/percolação para disposição 

de afluentes industriais resultantes de tratamento ao nível secundário; 

declividade natural do terreno de O a 1 O% e sistema de disposição por aspersão 

e tubos perfurados. 

• percentual das parcelas afluentes 

- não existe parcela líquida captada superficialmente, e sim 

sub-superficialmente, através do lençol freático e córregos; estima-se seja 

efetivada a captação de 80% dos volumes infiltradoslpercolados. 

- 9% evapotranspiração 

- 91 o/o infiltração/percolação 
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d. Vicksburg, USA - U.S. Army Engineer Waterways 

Experiment Station Environmental Effects Laboratory 18 

• dados básicos - experiência de laboratório - disposição de 

esgotos domésticos por escoamento à superfície; declividade de 2%; 

experiência de 12 semanas; taxa de aplicação superficial de 1 ,3 em/dia; período 

de aplicação de 6 horas/dia e freqüência de aplicação de 4 dias/semana. 

- 50% parcela líquida captada superficialmente 

- 30% evapotranspiração 

- 20% infiltração/percolação 

3.4.2. Sódio - Salinidade - Relação e Adsorção de Sódio -

RAS 

Águas contendo sais solúveis podem causar efeitos adversos da 

disposição de esgotos no solo de diversas maneiras: 

• águas com alta salinidade podem causar danos à vegetação 

pelo simples contato direto; 

• sais podem acumular-se no solo, dentro dos limites do sistema 

radicular das plantas inibindo sua germinação e crescimento; efeitos osmóticos 

ou de toxicidade de certos íons podem, eventualmente, matar a vegetação. A 

tolerância à salinidade varia consideravelmente entre as plantas de diferentes 

espécies; 

• a disposição de esgotos com baixa salinidade, porém com alta 

porcentagem de sódio intercambiável - (pSI) acima de 1 O% a 15%, ou seja, com 

significativa predominância dos ions sódio, podem promover a dissolução das 

partículas de argila, provocando a diminuição da permeabilidade do solo, vindo 
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a causar também a redução da aeração do solo e a inibição do 

desenvolvimento do sistema radicular das plantas, com a conseqüente perda da 

produtividade. 

Os riscos da aplicação de águas com salinidade significativa, 

bem como os riscos da aplicação do sódio e de outros íons específicos devem 

ser considerados com rigor quando da análise da conveniência da utilização de 

esgotos para irrigação. 13
'
34 

3.4.2.1. Salinidade das águas de irrigação 

A capacidade da água de conduzir uma corrente elétrica é tanto 

maior quanto maior for a concentração de eletrólitos na mesma, ou seja, a 

salinidade da água de irrigação (esgotos) é medida pela condutividade elétrica 

(CE), diretamente relacionada com a concentração da sais solúveis. 

A condutividade elétrica (CE) da água é medida a 25°C e 

expressa em deciSiemens por metro (dS/m), microSiemens por centímetro 

(JlS/cm) ou milimós por centímetro (mmho/cm). Os valores da condutividade 

elétrica são convertidos para miligramas por litro (mg/1) do total de sais 

dissolvidos (TSD) no líquido, utilizando-se os fatores dados abaixo: 

TSD (mg/1) = ).18/cm X 0,64 

TSD (mg/1) = dS/m X 640 

TSD (mg/1) = mmho/cm X 640 

A literatura australiana recomenda a classificação das águas de 

irrigação de acordo com o total de sais dissolvidos, conforme mostra o Quadro 

12.11 ,28,29,31 
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QUADRO 12. Classes de salinidade para águas de irrigação. 

TSD CE CE 
se Descrição (mw'I) (ms/em) (dS/m) 

1 Baixa Salinidade o -175 o- 270 o- 0,3 

2 Média Salinidade 12S- SOO 270- 780 03-0,8 

3 Alta Salinidade 500- 1500 780- 2340 0,8 - 2,3 

4 Muito Alta Salinidade 1500- 3500 2340- 5470 2,3 - 5,5 

s Extremamente Alta Salinidade > 3500 > 5470 

Fonte : EPA - Austrália33
•
34 

• Classe 1 - pode ser utilizada pela maioria das plantações e 

dos tipos de solo, com qualquer tipo de disposição de esgotos no solo, com 

pequena probabilidade do problema da salinidade vir a desenvolver-se. Alguma 

dissolução/lixiviação pode ser requerida, mas isto ocorre com a prática normal 

da irrigação, exceto em solos com baixa permeabilidade extrema. 

• Classe 2 - pode ser utilizada se ocorrer uma moderada 

dissolução/lixiviação. Plantas com moderada tolerância à salinidade podem 

desenvolver-se, usualmente, sem práticas especiais de controle da salinidade. 

Nas disposições por aspersão das águas mais próximas do limite superior deste 

grupo, podem ocorrer leves queimaduras (ressecamento) das folhas em 

culturas mais sensíveis aos sais, especialmente em altas temperaturas durante 

o dia e com baixas taxas de aplicação. 

• Classe 3 - as águas mais próximas do limite superior deste 

grupo não podem ser utilizadas em áreas que apresentem restrições quanto à 

> 5,5 
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drenagem. Mesmo com drenagem adequada, um especial gerenciamento do 

controle da salinidade é necessário, bem como maior rigor deve ser aplicado na 

definição da vegetação a ser irrigada. 

• Classe 4 - para a disposição, os solos devem ser permeáveis 

e com drenagem adequada. A irrigação deve ser feita em excesso, para 

proporcionar considerável dissoluçãollixiviação, e a vegetação selecionada 

deve ser tolerante aos sais. 

• Classe 5 - não apropriada para irrigação, exceto em solo com 

alta permeabilidade e muito boa drenagem, sob um acompanhamento rigoroso, 

especialmente no que diz respeito à dissoluçãollixiviação. Utilização restrita à 

vegetação com alta tolerância aos sais ou, ocasionalmente, em caso de 

emergência. 

A dissoluçãollixiviação requerida para as águas de classes 4 e 5 

pode conduzir à contaminação do lençol freático pela lixiviação de sais, sulfato, 

nitrato ou outros componentes que podem estar presentes na água (esgotos) 

de irrigação. Se esta provável contaminação for danosa aos usos do lençol 

freático e das águas de superfície, um método alternativo à disposição destes 

esgotos no solo deve ser buscado. 33
•
34 

A salinidade (CE) da água de irrigação é importante mas não 

deve ser considerada isoladamente, deve-se sim considerar as condições 

intervenientes como um todo, pois os fatores alteram-se acentuadamente de 

local para local. Assim, um esgoto com salinidade relativamente elevada, se 

analisada isoladamente, pode não representar grandes riscos quando 

consideradas outras condições de contorno locais, as quais podem vir a 

amenizar a aparente severidade da disposição. 13
•
34 
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Conforme exposto anteriormente, a salinidade das águas de 

irrigação pode afetar seriamente a produtividade das culturas a serem irrigadas. 

(Figura 66). 

ICO 
to _., 
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~~~ 

FIGURA 66. Declínio da produtividade em culturas selecionadas 

devido à irrigação com águas salinas. 

0+-~-+--~.-~~~ 
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Cond. El6trlca 
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Fonte: Melbourne Water Corporation85 
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3.4.2.2. Salinidade do Solo 

A qualidade dos esgotos a serem dispostos, a salinidade do solo 

e a tolerância aos sais da vegetação a ser irrigada determinam qual será a 

produtividade da cultura e, por extensão, o método de irrigação. 34 

A condutividade elétrica é usada como uma expressão da 

salinidade da água de irrigação (CEi), do extrato saturado (CEe), e do solo 

(CEs). Para determinar a CEe, adiciona-se água desmineralizada à amostra de 

solo até a pasta brilhar e escoar flacidamente; a pasta de sola é, então, filtrada 

sob sucção e a solução obtida é analisada para obter-se a condutividade 

elétrica. 36 

Conforme sugere a literatura americana (EPA-USA), as culturas 

podem ser divididas em 4 grandes grupos, mostrados na Figura 67, baseados 

na tolerância à salinidade da água de irrigação, na fração dissolvida/lixiviada, e 

na respectiva salinidade da zona radicular das plantas (CEe). Note-se que a 

fração dissolvida/lixiviada é determinada pela medida da água infiltrada e pela 

evapotranspiração estimada. 36 
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FIGURA 67. Faixas de sensibilidade das culturas à 

salinidade por irrigação convencional. 

Fonte: USEPA85 

• • • 10 12 
Cond. El6tricll da Àgu~~ de lrrig. 

(d81m) 

A importância da salinidade é sua influência quanto ao potencial 

osmótico do solo, à toxicidade iônica específica, e à degradação das condições 

físicas que podem ocorrer no solo. Estas condições podem resultar na redução 

das taxas de crescimento da planta, na redução da produtividade e, em casos 

de severidade, na perda total da plantação. 

A salinidade pode reduzir a retirada de água do solo pela planta, 

pela redução do potencial osmótico do mesmo; isto obriga a planta a utilizar uma 

elevada quantidade da energia disponível para ajustar a concentração de sais 

no interior de seus tecidos a fim de obter água suficiente, resultando em menos 

energia disponível para o crescimento da planta. 

condições de clima quente e seco. 

O problema é maior sob 

B1BUO-n:CA. 
f~CULD,'.OE PE SA\:IDé ~ 
UHJVfRSIPAOE OE $AO PAULO 
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A Figura 68 mostra a relação entre a produtividade das plantações 

e a salinidade do solo medida pela condutividade elétrica do extrato do solo da 

zona radicular, subdividindo as culturas em grupos, de acordo com a tolerância 

relativa da cada um. 36·n 

FIGURA 68. Relação entre a produtividade e a salinidade do solo, 

I 

• 

medida através da condutividade elétrica do extrato 

da zona radicular da planta. 

CEe•1,1CEw 

I I I I I I e 1 e , 1 • ,, CEw 

• tO 11 • 

Fonte: EPA- Austrália, 34USEPA,36 Kandiahn 

Baseados na Figura 68 ou dados correlatos, alguns autores 

apresentam e subdividem culturas de acordo com a tolerância aos sais. Para 
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efeito de ilustração, o Quadro 13 mostra uma classificação sugerida pela 

USEPA. 

QUADRO 13. Classificação de culturas em relação à tolerância 

aos sais. 

MODERADAMENTE MODERADAMENTE 
SENSIVEL SENSIVEL SENSIVEL TOLERANTE 

Feijão Milho Aveia Algodão 
Cebola Cana de Açucar Grama Rhodes Arroz 
Morango Alfafa Grama ltalian Rye Cana de Açucar 
Maça Gira sol Figo Grama Bermuda 
Abacate Alface Mamao Aspargo 
Limao Broco li Soja Jojoba 
Lima Pepino Sorgo Cevada 
Manga Pimenta Cevada Grama Kallar 
Laranja Tomate Trigo Grama Alkali 
Pessego Espinafre Tall Fescue Arroz Silvestre 
Pera Batata Grama Canary Grama Trigo 
Tangerina Melancia Nabo 
Grape Fruit Berinjela Roma 
Cenoura Aveia (forragem) Jujuba 
Amora Couve- Flor 
Mespera Repolho 
Ervilha Grama Azul 
Gergellm Trevo Vermelho 

Fonte: USEPA36 

Para que possa-se avaliar a tolerância aos sais de alguns 

vegetais, a Figura 69 apresenta o declínio de produtividade de 6 plantas em 

relação à elevação gradual da salinidade. 104 
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FIGURA 65. Declínio da produtividade em relação ao acréscimo 

da salinidade. 

"' _____ ...... ...,.....,.....,...-r-r~__,.---.,-, 

, .. ~~~~::;;;:~~-
to .. 

Fonte: Pescod & Alka104 

Com a finalidade de que avaliar a evolução da condutividade 

elétrica através do perfil do solo, o Quadro 14 apresenta resultados obtidos com 

a disposição no solo durante 4 anos de afluentes resultantes da criação de 

porcos em duas propriedades distintas, com o reforço de análises efetuadas em 

pontos que não receberam os esgotos, em ambas as propriedades, para efeito 

de comparação. 
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QUADRO 14. Evolução da condutividade elétrica com a 

profundidade. 

Condutividade Eletrica (mmho/cm) 
Profimdidade Area c/ disposiçlo Area si disposiçlo 

(em) de Efluentes de Efluentes 

o----- 1,5 11,7 2.20 
l,.Ci ••• 3,0 9,4 0,40 
3,0 --- .5,0 .5.8 0.38 
5.0 -- 10.0 4,7 0,35 
10,0. 15,0 3,6 0,24 
15,0 • 30,0 1,9 0,21 

o ••••• 2.0 8,0 0,62 
2.0 --- 3 • .5 5.0 0,53 
3 . .5 --- 5,0 2,0 0,47 
5,0 -- 10.0 3,1 0,53 
10.0- 15,0 2,5 0,70 
15,0- 30,0 1,9 1,20 

Fonte: Jeffery & Uren68 

3.4.2.3. Sódio - Relação de Adsorsão de Sódio e a 

Permeabilidade do Solo 

Dentre as causas que podem resultar na perda da 

permeabilidade do solo, dentre as químicas, a mais importante é aquela dada 

pelo sódio. A adsorsão dos íons de sódio às partículas do solo levam à 

dispersão coloidal, com o conseqüente bloqueio dos poros do solo. Este 

bloqueio também pode ocorrer em argilas com a presença de baixa salinidade. 

Colóides são partículas extremamente pequenas, o que significa 

que possuem uma grande área de superfície relativamente ao peso. fons 

carregados positivamente como o sódio (Na+) e o cálcio (Ca ++> aderem-se à 
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superfície carregada negativamente dos colóides (partículas de argila). A 

Figura 70-A representa uma partícula de argila saturada com íons sódio 

adsorvidos; as cargas positivas e negativas estão balanceadas e a atmosfera 

iônica é relativamente grande. Assim, as partículas de argila não estarão em 

contato de forma compacta, e sim de maneira volumosa, com tendência a 

dispersarem-se na solução do solo, vindo a obstruir os poros, causando o 

chamado ínchamento. 

A Figura 70-B mostra a partícula de argila com íons cálcio; a 

atmosfera iônica é mais compacta e existem cargas negativas em excesso. 

Nestas condições, as partículas tendem a flocular juntas e irão depositar-se fora 

da solução do solo. 13
·
34

•
36 

FIGURAS 70 (A e B). A atmosfera iônica de partículas coloidais. 

A saturada com íons sódio e B saturada 

com íons cálcio. 
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Fonte : EPA - Austrália34 
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A presença de íons de carbonato e bicarbonato (alcalinidade) 

pode precipitar o cálcio e, com isso, aumentar o efeito de sódio na solução do 

solo, reduzindo assim sua permeabilidade. Os esgotos devem ser analisados 

quanto ao sódio, cálcio, magnésio, condutividade elétrica, alcalinidade de 

carbonato e bicarbonato. Outros íons podem contribuir para a alcalinidade; se 

o pH for acima de 8,3 a irrigação com esgotos alcalinos pode não ser 

recomendável. 34 

Assim, as altas concentrações de sódio em solos argilosos, não 

acompanhadas de concentrações comparativamente elevadas de cálcio e 

magnésio, podem provocar seu inchamento e a conseqüente 

impermeabilização. Para o sucesso do tratamento por disposição é preciso 

que, as concentrações desses elementos no solo, apresentem-se em 

proporções equilibradas. Os limites das proporções que tomam viável o 

tratamento são fixados com base no que denomina-se relação de adsorsão de 

sódio, representada pela sigla RAS, e calculada pela expressão: 

RAS = (10) 

Ca++ + Mg++ 

2 

onde as concentrações dos íons são expressas em 

miliequivalentesllitro. 13
'
96 

A Figura 71 mostra curvas e faixas de classificação de águas 

para irrigação, buscando manter o equilíbrio entre sódio, cálcio e magnésio. 
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FIGURA 71. Diagrama de sódio em relação ao cálcio mais 

magnésio. 

. " .. . . 
ctlclo + Megn'-lo ( megl t ) 

Fonte : EPA- Austrália33 

A RAS pode ser ajustada para estimar o total de cálcio que deve 

permanecer no solo após a irrigação, levando-se em conta a alcalinidade para 

uma estimativa mais correta. ARAS ajustada (adjRNa) é calculada utilizando-se 

a equação abaixo : 

adjRNA = Na (11) 

onde Na• e Mg••, em miliequivalentes por litro (meg/1), são obtidos 

pela análise da água e Cax é obtido do Quadro 15, entrando com a 
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salinidade da água de irrigação (CEiw) em dS/m e a taxa de bicarbonato de 

sódio (HC03-/Ca ++) em miliequivalentes por litro. 

QUADRO 15. Valores de Cax para cálculo da adjRNa. 

Salinidade daAgua de Inigaçao (dS/m) EC iw) b. 

0.1 0.2 0.3 O.S 0.7 1.0 l.S 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 

.os 13.20 13.61 13.92 14.40 14.79 15.26 15.91 16.43 17.28 17.97 19.07 19.94 

.10 8.31 8.s'7 8.77 9.07 9.31 9.62. 10.02. 10.35 10.89 11.32. 12..01 12..56 

.15 6.34 6.54 6.69 6.92 7.11 7.34 7.65 7.90 8.31 8.64 9.17 9.58 

.20 5.24 5.40 5.52 5.71 5.87 6.06 6.31 6.52 6.86 7.13 7.57 7.91 

Taxade .25 4.51 4.65 4.76 4.92. 5.06 5.22 5.44 5.62 5.91 6.15 6.52 6.82 
HC03/Ca .30 4.00 4.12 4.21 4.36 4.48 4.62 4.82 4.98 5.24 5.44 5.77 6.04 

.35 3.61 3.72 3.80 3.94 4.04 4.17 4.35 4.49 4.72 4.91 5.21 5.45 

.40 3 30 3.40 3.48 3.60 3.70 3.82 3.98 4.11 4.32 4.49 4.77 4.98 

.45 3.05 3.14 3.22 3.33 3.42 3.53 3.68 3.80 4.00 4.1 s 4.41 4.61 

.50 2.84 2.93 3.00 3.10 3.19 3.29 3.43 3.54 3.72 3.87 4.11 4.30 

.75 2.17 2.24 2.29 2.37 2.43 2.51 2.62 2.70 2.84 2.95 3.14 3.28 
1.0 1.79 1.85 1.89 1.96 2.01 2.09 2.16 2.23 2.35 2.44 2.59 2.71 

1.25 1.54 1.59 1.63 1.68 1.73 1.78 1.86 1.92 2.02 2.10 2.23 2.33 
1.50 1.37 1.41 1.44 1.49 1.53 1.58 1.65 1.70 1.79 1.86 1.97 2.07 
1.75 1.23 1.27 1.30 1.35 1.38 1.43 1.49 1.54 1.62 1.68 1.78 1.86 
2.00 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.31 1.36 1.40 1.48 1.54 1.63 1.70 

2.25 1.04 1.08 1.10 1.14 1.17 1.21 1.26 1.30 1.37 1.42 1.51 1.58 
2.50 0.97 1.00 1.02 1.06 1.09 1.12 1.17 1.21 1.27 1.32 1.40 1.47 
3.00 0.85 0.89 0.91 0.94 0.96 1.00 1.04 1.07 1.13 1.17 1.24 1.30 
3.50 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 0.90 0.94 0.97 1.02 1.06 1.12 1.17 

4.00 0.71 0.73 0.75 0.78 0.80 0.82 0.86 0.88 0.93 0.97 1.03 1.07 
4.50 0.66 0.68 0.69 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82 0.86 0.90 0.95 0.99 
s.oo 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.80 0.83 0.88 0.93 

7.00 0.49 o.so 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.71 0.74 
10.00 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58 
20.00 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 

Fonte: EPA- Austrália 34
, USEPA

36 

Em relação à RAS, os riscos são maiores quando a disposição é 

feita com esgotos ou solos que apresentam valores mais elevados. Em casos 
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de valores de RAS superiores a 9 ou 1 O, é necessária uma verificação e um 

gerenciamento prévios das possibilidades de inchamento do solo, caso seja 

argiloso. Habitualmente, valores da RAS superiores a 15 são, em geral, 

inaceitáveis, embora em alguns solos, possam-se alcançar valores maiores, sem 

problemas.12,13,66,72,96,104,111 

A Figura 72 apresenta faixas de risco em relação a valores de 

RAS e de condutividade elétrica da água de irrigação. 

FIGURA 72. O risco da perda da permeabilidade do solo em 

relação aos sais das águas de irrigação. 

• 

' 
aa-. 

11111 RNA • RAS AJ••hld• 
(da .... cklf'ria.) 

~ • CliiiCI. E!Hricll 
daqucklf'ria. 

(dll•) 

• -t1+~~~~~~~~--------~ 
~ 

a .. 

Fonte : USEPA34 
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3.4.3. Demanda Bioquímica de Oxigênio (080) 

A matéria orgânica biodegradável presente nos esgotos, é 

removida pela disposição no solo por uma combinação de processos físicos, 

químicos e biológicos. Os primeiros, através da retenção da matéria orgânica, 

facilitam a ação química e biológica da decomposição. 

A oxidação biológica é o principal mecanismo responsável pela 

remoção dos materiais orgânicos solúveis no esgoto. Materiais orgânicos 

coloidais em suspensão contribuem com cerca de 50% da carga da DBO no 

esgoto cru, sendo removidos por sedimentação e filtração através da superfície 

solo-planta e da primeira camada orgânica do solo. 39 

3.4.3.1. Mecanismo de redução da DBO 

Na disposição de esgotos no solo por escoamento à superfície, a 

vegetação é indispensável, pois os processos de retenção e decomposição 

dependem dela, uma vez que é em sua primeira porção superficial (colo da 

planta) e em uma fina camada superficial do solo que será efetivamente 

estabilizada a matéria orgânica, reduzindo a 080.96 

a. Colo da Planta 

A percolação dos esgotos por entre o colo da planta propicia a 

formação de um filme biológico, mantendo os organismos em equilíbrio 

suficiente para transformar as substâncias não decantáveis, coloidais e 

dissolvidas, em sólidos estáveis e facilmente decantáveis, que vão ao solo 

para prosseguir na estabilização da matéria orgânica.96
•
122

•
139 



144 

O funcionamento deste filme biológico está condicionado à 

capacidade dos microrganismos adsorvidos ao colo da planta, de removerem a 

matéria orgânica contida nos esgotos dispostos. 

A matéria orgânica é absorvida na camada biológica, de modo a 

sofrer degradação aeróbia nas camadas exteriores pelos organismos aeróbios; 

à medida que os organismos crescem, a espessura da camada biológica 

aumenta, e o oxigênio não consegue penetrar em todas as camadas, sendo 

consumido antes de atingir as faces interiores que comportam-se 

anaerobicamente. 2
'
14

•
105(Figura 73). 

FIGURA 73. Representação esquemática do funcionamento do 

filme biolóQico adsorvido ao colo da olanta . 
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Fonte: Adaptado de Pessoa & Jordão105 
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A substância gelatinosa é povoada por grande número de 

espécies de bactérias, fungos, algas, protozoários, vermes e outros organismos 

em menor quantidade. A composição microbiana varia com a espessura da 

lâmina de esgotos, com o tipo de esgotos em si e com as estações do ano. 

Fungos, por exemplo, podem ser observados na superfície da lâmina, enquanto 

vitrificadores são encontrados nas zonas mais profundas da mesma. O 

processo enzimático decorrente da ação das bactérias, é o fenômeno de maior 

importância no mecanismo de depuração por meio da filtração dos esgotos no 

filme biológico adsorvido ao colo da planta. 2
•
105 

b. Solo 

A ação do solo na redução da matéria orgânica é mais efetiva na 

camada superficial de 1 O a 15 em. A matéria orgânica particulada que é filtrada 

pelo solo, bem como a dissolvida que percola pelo mesmo, são parcialmente 

degradadas por microrganismos. 

O solo contém uma grande quantidade de microrganismos 

heterotróficos que conferem ao sistema, como um todo, a habilidade de utilizar 

e degradar a maior parte dos compostos orgânicos sob as mais diversas 

condições. O tempo requerido para esta degradação pode ir desde poucos 

minutos, como é o caso da glicose, até cem anos, como é o caso dos 

compostos de agregados complexos. 

Sob condições aeróbias, a matéria orgânica é sintetizada, 

convertida em matéria celular, C02 (gás carbônico) e água pela ação de 

bactérias na presença de oxigênio dissolvido. Parte do carbono serve como 

fonte de energia para os organismos, e parte é utilizada, juntamente com 
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fósforo, nitrogênio e outros elementos pela plantas. Paralelamente, as plantas 

utilizam o C02Iiberado na fotossíntese para metabolizar energia. Se a camada 

superficial ativa do solo estiver funcionando anaerobicamente, ocorre um 

mecanismo de degradação anaeróbia, que envolve a atividade de 

microrganismos facultativos na digestão ácida, seguida da atividade de 

bactérias fornecedoras do metano na fermentação alcalina. 

Na digestão ácida e na ausência de oxigênio dissolvido, 

microrganismos facultativos produzem material celular (síntese) e compostos 

intermediários malcheirosos (H2S, mercaptanas), e o pH baixa para 6 e até 5. 

Na fermentação metânica ou alcalina, há um desenvolvimento de 

bactérias formadoras do metano, que oxidam os ácidos orgânicos formados na 

fase anterior e produzem C02 e CH4; o pH sobe para 7,2 a 7,5, os maus odores 

desaparecem, mas há a formação de espuma, cor cinzenta, de aspecto não 

agradável, com possibilidade inclusive da obstrução dos poros do solo. 

Na fase anaeróbia, além da digestão ser mais lenta, pode ser 

incompleta, resultando em compostos estabilizados parcialmente que não serão 

utilizados pela planta, podendo ser lixiviados para o lençol freático ou 

permanecer no solo de forma cumulativa?7
·
105 

Em condições aeróbias, o solo tem grande capacidade de 

estabilizar a matéria orgânica nele infiltrada, assegurando sempre eficiências 

bastante elevadas. A fim de mantê-las é preciso que, a cada rega, faça-se 

suceder um período suficientemente longo, no qual restabeleçam-se as 

condições de umidade do solo que possibilitam a penetração do ar, dando lugar 

à aerobiose. O aumento da superfície na interface solo-ar, como o que é 
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conseqüência da vegetação, eleva a eficiência de remoção da matéria 

orgânica. 96 

A função do solo de suporte da vegetação superior (plantações 

agrícolas, florestas, gramas, etc.), geralmente reflete e comprova as 

características da sua população microbiana. Cada população microbiana em 

particular, é capaz de apresentar uma grande diversidade de reações químicas 

características que alteram-se de local para local, dadas as peculiaridades 

químicas da composição do solo, resultantes das especificidades do 

ecossistema em si. Esta população é responsável por certas alterações 

graduais no solo (pH, temperatura, níveis de nutrição, etc.), mantendo assim 

um nível elevado da atividade, isto se fatores externos não vierem a promover 

mudanças drásticas e abruptas nas condições globais do sistema. 

Alterações nas características químicas ou físicas, dadas pela 

disposição de esgotos e seus componentes de forma repentina em pequeno 

espaço de tempo podem levar a uma sobrecarga do sistema do solo. Esta 

sobrecarga pode ser simplesmente em função do líquido que limita os níveis de 

oxigênio requeridos, até uma aplicação brusca de produto químico, que pode 

retardar as funções biológicas na redução da matéria orgânica ou, até mesmo 

anulá-las, mantendo a atividade biológica aquém dos níveis necessários. 27 

Mantendo-se o equilíbrio do ecossistema tem-se como regra 

geral que os açúcares simples, amidos, hemicelulose, celulose e proteínas têm 

uma decomposição relativamente rápida no solo, enquanto que outros grupos 

como ligninas, ceras, taninos, cutinas e graxas apresentam uma resistência 

maior à decomposição no solo?7 
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Na maioria dos solos, as bactérias são encontradas, em número 

preponderante; entretanto, os fungos devem ser considerados como de grande 

importância, pois desempenham papel significativo nas reações biológicas 

necessárias ao bom desempenho da disposição dos esgotos no solo, desde 

que são capazes de realizar uma elevada diversidade de reações químicas. De 

fato, em determinadas condições aeróbias, os fungos mostram-se mais 

eficientes em conversões químicas que as bactérias; entretanto, os fungos 

apresentam grande desvantagem, pois têm o seu desempenho criticamente 

afetado por modificações nos fatores ambientais como pH, temperatura, tensão 

de oxigênio, taxa carbono/nitrogênio, taxa carbono/enxofre, etc?7 

3.4.3.2. Modelo preditivo da redução da DBO 

Este modelo considera que a matéria orgânica disposta no solo 

por escoamento à superfície faz-se em dois estágios distintos; o primeiro 

acontece prontamente nos primeiros metros (9 a 1Om) do comprimento dos 

módulos por sedimentação, deixando a matéria orgânica coloidal e solúvel para 

ser removida mais lentamente pós-adsorção e assimilação bacteriana no 

comprimento restante do módulo. 

A redução da matéria orgânica pode ser representada por uma 

relação de regressão exponencial simples (12), com um alto coeficiente de 

correlação (r). A 080 a uma certa distância do ponto de aplicação pode ser 

dada pela seguinte equação: 

Cz =A e<-kz> (12) 

Co 

onde: 



Cz =concentração da DBO no ponto z (mg/1) 

Co= concentração inicial dos esgotos (mg/1) 
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A = coeficiente empiricamente determinado em função da taxa 

de aplicação 

K = coeficiente empiricamente determinado 

Z =distância do ponto de aplicação (m) 

O modelo descrito na equação (12) considera que a fração de 

matéria orgânica remanescente aproxima-se de zero para módulos com 

grandes comprimentos; entretanto, a prática tem mostrado que mesmo que a 

DBO efluente viesse a ser zero, pelo tratamento dos esgotos, ela seria 

acrescida de um valor entre 3 e 5 mg/1, valor este que deve-se ao material 

solúvel desprendido do sistema solo-planta pelo fluxo. Desta forma, a relação 

(12) ficaria modificada por questão de ajuste (Quadro 16).131 

Cz- 5 -A e<-k.z) (13) 

Co 

QUADRO 16. Valores de constantes na equação de regressão 

para previsão da remoção da DBO. 

Esgoto Taxa de Aplicação Constantes Coeficiente 
Aplicado m3Jhxm A K Con-elaçFio (r) 

Efluente 0,10 0,36 0,0578 0,993 
de 0,16 0,38 0,0549 0,999 

Tratamento 0,25 0,51 0,0533 0,966 
Primário 0,37 0,71 0,0478 0,9871 

Esgoto 0,10 0,47 0,0729 0,989 
Bruto 0,16 0,45 0,0669 0,996 

Gradeado 0,25 0,60 0,0558 0,979 
0,37 0,59 0,0428 0,987 

Fonte : Smith & Schroeder131 
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A literatura australiana apresenta a relação abaixo (14), a qual é 

muito semelhante às anteriormente discutidas porém, com pequenas 

alterações, salientando-se que, no caso, leva em conta módulos com o 

comprimento de 250 a 400 m, diferentemente do que recomenda a literatura 

americana, que são módulos de disposição com comprimentos mais 

reduzidos. 123 

Cz = 542 e<-0.013 xz> (14) 

com coeficiente de correlação ~ = O, 99 

3.4.3.3. Casos práticos de redução da DBO 

a) Weribee, Melbourne, Austrália 

• dados gerais 

declividade- O, 125 a 0,50 o/o 

comprimento dos módulos - de 200 a 400 m 

taxa de aplicação superficial - 2, 3 em/dia 

período de aplicação - 24h/dia 

freqüência de aplicação - continuamente durante 6 meses do ano 

- 7 dias/semana. 

• resultados -1978 
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FIGURA 74. Remoçao da 080 em relaçao à distância do ponto de 

aplicaçao. 

-- DBOs 

410 \ 

\ 
\ 

' -
' ...... __ 

o ~--~--------~~ so tDO tiO 200 2W 
Dist. do pt" de Apllc. (m) 

Fonte: Scott & Fulton123 

• resultados - 1988 

QUADRO 17. Valores da 080 em relaçao à distância do ponto de 

aplicaçao para 3 diferentes taxas de aplicaçao. 

Diatlnda do DBO(maiD 
Perto de Aplicaçlo 2.7 anldia 1 7 anldia 1 O anldia 

Afluente '1.8~ 340 4'1.0 
SOm 170 19S 11 s 

100m 140 195 40 
lSOm 115 90 2S 
200m 110 6S 3S 
250m 85 70 to 
300m 30 15 10 

Efluente(400 m) 15 10 s 

Fonte : Paspaliaris & Hodgon 102 

• resultados - 1991 
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FIGURA 75. Remoção da DBO em relação à distância do ponto de 

aplicação. 
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Fonte: Bond11 

b)EUA 

O Quadro 18 apresenta resultados em casos diversos de 

escoamento à superfície, sob diferentes condições operacionais. 
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QUADRO 18. Redução da DBO em casos com diferentes 

condições de implantação e de operação. 

Tipo de Localtzaçlo comprimento Taxa de Aplica. Perlodo de Frequencla de D B O (mg/1) 
Esgoto da do Módulo çlo Supernctal Apllcaçllo Apllcaçlo 

ADIIcado Planta (m) (cmfdla) (t\ldla) (dlsemana) Alluente 

Aáa. 36 1,63 8 6 150 
Oklahoma 3,30 12 6 132 

Esgoto Paulus Valley, 46 0,73 8 7 117 
Oklahoma 

Bruto Easley, Soutll 55 2,36 6 5 200 
Carolina 

Aáa, 36 2,50 12 6 70 

Eftuente Oklahoma 3,30 12 6 70 

de Hanover, New 3M 1,25 5 5 72 

Tratamento Hampshtre 2,80 7 5 72 

Prtmtrto MelbOUI!It 250 2,30 24 7 507 
Austrália 

Enuente Ada, 36 4,20 12 6 18 

de Oklahoma 6,70 12 & 16 

Tratamento Hanrwer, New 30,5 1,25 5 5 45 
Secundário Hampshlre 

Paulus vauey, 46 1,66 12 7 27,7 

Eftuente Oklahoma 

1.27 16 5 22 

de Lagoa Utlca. 2,54 18 5 22 

Mlsslsslpl 46 2,54 24 7 22 
de 5,08 18 5 22 

1,27 6 5 22 

Establllzaçlo t:aslev. soutn 46 3,58 7 5 28 
C11rollna 

Fonte: USEPA 39 

3.4.4. Sólidos suspensos 

Os sólidos suspensos e coloidais são removidos por 

sedimentação e filtração através da vegetação e da primeira camada do solo, 

por adsorção no filme biológico do colo da planta e da camada biológica do 

solo. Pela baixa velocidade do fluxo e pela pequena profundidade da lâmina 

d'água nos módulos de escoamento à superfície, a maior parte dos sólidos em 

suspensão é removida nos primeiros metros do ponto de aplicação. Desta 

forma, é na faixa dos primeiros metros (aproximadamente primeiro quinto) dos 

E nu ente 

8 
10 

14,8 

23 

e 
8 

9 

9 

12 

6 

5 

5 

20,5 

3,5 

4,0 

5,5 

7,5 

8,6 

15,0 
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módulos, a partir do ponto de aplicação, que estará acumulada a maior parte do 

lodo biológico, com fortes tendências à digestão anaeróbia, a qual representa 

desvantagens na estabilização da matéria orgânica pela baixa produtividade, 

pela produção de gases e pela obstrução dos poros do solo, promovendo a sua 

impermeabilização. Portanto, é nesta faixa que a atenção tem que ser 

redobrada, no sentido de propiciar alternância de rega, buscando condições 

aeróbias e anaeróbias no tratamento. 39
•
123 

A remoção de sólidos suspensos está positivamente relacionada 

com a taxa de aplicação, ou seja, a remoção torna-se mais eficiente com o 

decréscimo da taxa de aplicação. Esta relação é muito mais forte na aplicação 

de efluente de tratamento primário e de esgoto bruto; a aplicação de efluente de 

lagoas de estabilização já não é tão previsível, pois a eficiência na remoção de 

sólidos suspensos depende da quantidade e da espécie das algas contidas no 

esgoto a ser aplicado. Para a aplicação de afluentes de lagoas de estabilização 

por escoamento à superfície, cuidados especiais devem ser tomados, inclusive 

verificações ao nível de piloto, com a finalidade de que seja comprovada a 

tratabilidade no que se refere à redução de sólidos suspensos. 39
•
66

·
131 

Alguns resultados de remoção de sólidos suspensos por 

escoamento à superfície podem-se apresentar não satisfatórios, pela presença 

de sólidos desprendidos do sistema solo-planta do final dos módulos. 

A remoção de sólidos suspensos depende, diretamente, da 

existência de uma densa e uniforme vegetação, não somente pelo efeito de 

filtro, como também para uniformizar a deposição de sólidos, evitando pontos 

preferenciais de deposição. 39
'
131 
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Para a situação específica da Fazenda de Werribee -Austrália, 

que opera o sistema de escoamento à superfície continuamente por 6 meses do 

ano e com comprimento dos módulos de 250 a 400 m., a Figura 76 apresenta 

valores de redução dos sólidos em suspensão ao longo do comprimento dos 

módulos. Muito embora seja a representação de um caso específico, pode-se 

considerar que, de uma forma geral, a redução dá-se de maneira muito 

semelhante nos sistemas de escoamento à superfície. 

FIGURA 76. Redução de sólidos suspensos em relação à 

distância do ponto de aplicação. 

4CID s.s --r• 
200 

o ..... ____ .,.._ __ -._ .. 
so 100 150 200 2SO 

01st. do pl" ele Apllc. (m) 

Fonte: Scott & Fulton123 

Ainda o mesmo autor da Figura 76, sugere a utilização de uma 

equação de regressão exponencial, conforme abaixo: 

ss = (243 e(-O,QO]Sx) + 22) (15) 

coeficiente de correlação(~= 0,98) 

onde: 



156 

SS =redução dos sólidos em suspensão no ponto X (mg/1) 

X= distância do ponto de aplicação (metros) 

O Quadro 19 apresenta resultados de redução dos sólidos em 

suspensão em diversos casos de escoamento à superfície, sob diferentes 

condições operacionais. 

QUADRO 19. Redução de sólidos suspensos em casos com 

diferentes condições de implantação e de 

operação. 

Tipo de Locaflzaçêo Comprimento Taxa de Apffc• Perlodo de Frequencla de 88 (mg/1) 

Esgoto da do Módulo çêo Superficial Apllcaçêo Apllcaç6o 

Aplicado Plan1a (m) __icm/dia) (h/dia) (dlsemana) Afluente Eftuente 

Ada. 36 1,63 e e 180 8 

Oklahoma 3,30 12 6 18S 16 

Esgoto PIUIUI Vtllty, 46 0,73 8 7 1015 15.2 

Oklahoma 

Bruto Elllty, Soutl'l 55 2,36 6 6 186 8 

Carolina 

Ada, 36 2,60 12 6 156 7 

Eftuente Oklahoma 3 30 12 6 156 7 

de Htnowr, New 30,5 1,215 15 15 74 10 

Tratamento Htmpehlre 2,80 7 5 58 7 

Pnm•no Mtlboumt 250 2,30 24 7 233 19 

Australle 

Enuente Adl. 36 4,20 12 6 12 15 

de Oklahoma 6,70 12 6 12 5 

Tratemento Henowr, Ntw 30,5 1.25 15 5 47 3 

Secund•rlo Hampshlre 

Peulul Valley, 46 1.66 12 7 . 114 72.8 

Enuente Oklanoma 

1.27 18 5 30 M 

de lagoa UIICI. 2.54 18 5 30 8,0 

Mlnlnlpl 46 2,54 24 7 30 13,0 

de M8 18 5 30 13,0 

1 27 6 5 30 64 

Eateblllnçlo Easley, South 46 3.58 7 5 60 40,0 

Carolina 

Fonte: USEPA 34 
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3.4.5. Oxigênio 

O oxigênio é um item essencial no sistema microbiano aeróbico 

do solo. O nível da ocorrência do oxigênio tem influência direta na carga a ser 

tolerada pela planta de tratamento, dada a sua interferência nas características 

de drenagem do solo. Se as condições de umidade do solo e de tratabilidade do 

sistema estiverem conduzindo à restrição da presença e do uso do oxigênio, 

seja ele dissolvido na massa líquida, difuso no solo ou mesmo na atmosfera, 

isto estará conduzindo o ambiente biológico a funcionar exclusivamente de 

forma anaeróbia, passando então a não responder favoravelmente às 

alternâncias das regas, e deixando de otimizar as vantagens da redução da 

matéria orgânica aerobicamente. 27 

O oxigênio disponível possibilita a eficiência operacional na 

obtenção de resultados favoráveis na utilização do nitrogênio em suas várias 

formas, na utilização de carboidratos e muitos outros elementos característicos 

dos esgotos biodegradáveis quimicamente. O oxigênio, dissolvido na massa 

líquida, tem uma grande influência nas taxas de nitrificação, sendo otimizadas 

quando a concentração do elemento é maior que 2,5mg/l e a concentração da 

DBO for menor que 20 mg/1. O oxigênio difuso nas partes submersas das 

plantas em meio aquoso, facilita a remoção do H2S, reduzindo o ferro e o 

manganês. A presença de flocos de ferro na superfície submersa das plantas 

pode ser observada na parte final dos módulos (4° e 5° quintos), próximos aos 

canais de coleta, e é indício da existência de oxigênio.4
•
27

·
102 

A literatura americana recomenda que a capacidade do 

funcionamento biológico de um sistema de disposição de esgotos no solo seja 
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avaliada pelos resultados obtidos na concentração do oxigênio dissolvido 

contida no afluente da planta de tratamento. 27 

O Quadro 20 apresenta a evolução da presença de oxigênio 

dissolvido ao longo do comprimento dos módulos na Fazenda de Weribee -

Melbourne, Austrália. Esta evolução é medida sob a influência de três 

diferentes taxas de aplicação superficial, mostrando que a incidência e a 

magnitude do oxigênio dissolvido são inversamente proporcionais às mesmas. 

QUADRO 20. Incidência e a magnitude do oxigênio dissolvido ao 

longo do comprimento dos módulos, com a 

utilização de três diferentes taxas de aplicação 

superficial. 

Taxa de Aplicação Superficial (Cmldia) 

Distância do Ponto 2,70 1,70 1,00 
de aplicação dos 

esgotos 
(metros) Oxigenio Dissolvido (mg/1) 

aflente (O) 0,0 0,0 0,0 
50 0,0 0,0 0,0 
100 0,0 0,0 0,6 
150 0,0 0,0 2,0 
200 0,0 0,3 3,4 
250 0,0 0,9 5,1 
300 0,6 1,1 3,0 

efluente ( 400} 09 1 3 3 1 

Fonte: Paspaliaris & Hodgson 
102 



159 

3.4.6. pH 

A maior parte dos solos têm a capacidade tampão, ou seja, eles 

resistem às mudanças nos valores do pH. Contudo, toxicidade às plantas, 

deficiência nos nutrientes e problemas na estrutura do solo podem ser 

causados por irrigação de águas acentuadamente ácidas ou alcalinas. Por esta 

razão, o pH das águas de irrigação deverá estar numa faixa de 6,5 a 8,4 mas, 

flutuações sazonais podem ser esperadas, particularmente se os esgotos 

sofrerem armazenamento antes da efetiva disposição no solo. 

Um solo com o pH da água entre 5,5 e 8,0 é favorável ao 

crescimento de plantas. O pH exerce forte influência nas características do 

solo, incluindo a disponibilização de nutrientes para a planta, a solubilidade de 

elementos potencialmente tóxicos, e a atividade microbiana. Em solos minerais, 

as culturas desenvolvem-se melhor num pH ligeiramente ácido (pH 6,5), 

enquanto que, em solos orgânicos, o pH deverá estar próximo de 5,5. A 

correção química do pH do solo, por exemplo com cal, pode ser útil no 

estabelecimento de algumas culturas e espécies de pastagens. 

A determinação do pH do solo com uma solução de 0,01M de 

cloreto de sódio é preferida, pois possibilita a obtenção de resultados de campo 

mais representativos do que na análise da água, particularmente para solos 

salinos. 

O Quadro 21 apresenta o pH mais indicado para determinadas 

culturas. 
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QUADRO 21. Faixas de pH recomendadas para determinadas 

culturas. 

Especies de Culturas 

Bent grass 
Bennuda grass 
Write clover 
Sub clover 
Red clover 
Deciduous trees 
Eucalipto 
Evergreen trees 
Uva 
Limao 
Alfafa 
Aveia 
Laranja 
Ryegrass 
Sorgo 
Tall fescue 

Fonte: EPA - Austrália34 

Faixa de Ph 
recomendada 

5,6-6,9 
6,1-6,9 
6,1 - 6,9 
5,6-6,9 
5,6-6,9 
6,1-6,9 
5,6-6,9 
6,1- 6,9 
6,1-7,9 
6,1-6,9 
6,1-7,9 
5,0- 7,9 
6,1- 6,9 
5,6-8,5 
5,6-6,9 
6,1-6,9 

Uma característica marcante de solos inundados, mesmo com 

deficiência de bases, é que usualmente o pH aproxima-se do neutro. 

Geralmente, solos ácidos aumentam o pH e solos alcalinos reduzem o pH após 

submergência, com valores tendendo a estabilizar-se próximos do ponto neutro. 

A inundação ocasionada pelo escoamento dos esgotos à superfície causa um 

decréscimo inicial no pH, durante o primeiro ou o segundo dia de disposição, 

seguido de um acréscimo para valores próximos do ponto neutro. Este aumento 

no pH está relacionado à redução do solo, pois tem sido evidente que o 



161 

retardamento na redução resulta num acréscimo lento do pH. Este acréscimo é 

importante para a solubilidade de vários elementos. 

O pH de solos ligeiramente ácidos ou neutros é regulado pelo 

equilíbrio CaC03- C02 - HOH, e o pH de solos ácidos, ricos em ferro, pelo 

equilíbrio entre Fe(OH)2 - C02 - HOH. O Mn(OH)2 é o composto dominante em 

solos pobres em ferro ativo, mas ricos em manganês, enquanto a tensão de C02 

é o fator que regula o pH em solos pobres em ferro ativo e manganês. 18 

No caso da disposição dos esgotos por escoamento à superfície, 

observa-se um forte acréscimo do pH no primeiro terço, próximo ao ponto de 

aplicação, no sentido do comprimento do módulo, vindo a estabilizar-se próximo 

do pH neutro no restante do percurso. Os níveis do pH nos primeiros metros dos 

módulos são próximos do ótimo para a atividade bacteriana anaeróbia. O 

acréscimo do pH está associado com a mineralização bacteriana da matéria 

orgânica e com a utilização do hidrogênio do sulfeto pelas sulfobactérias. 

11,122.123(Figura 77). 

FIGURA 77. Alteração do pH em relação à distância do ponto de 

aplicação dos esgotos nos módulos. , .. 
' . pH 

//·--·----· 
i 7· 2 l 

7·0 I 
I , .. 

• 

• 6 ...._ _______ ,___ 

o !10 w 1.0 200 no 
Dlst. do pf" de A pile. ( m) 

Fonte: Scott & Fulton 122'123 
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Para ter-se noção do que ocorre com o pH em função da 

profundidade do solo, o Quadro 22 apresenta resultados de duas disposições 

que receberam aplicação de afluentes de criações de porcos, em diferentes 

localidades da Austrália, inclusive comparando situações de solo com aplicação 

de afluentes da mesma propriedade: 

• propriedade A- localizada no Distrito Central de Vitória, com 

aplicação efetuada durante 7 anos; 

• propriedade B- localizada em Goulburn Valley, com aplicação 

efetuada durante 5 anos. 

QUADRO 22. pH através do perfil do solo em diversas 

profundidades. 

Propiedª Profundidade 
de (em) 

A 

B 

o- 1,5 
1,5- 3,0 
3,0- 5,0 
0,0- 10,0 

10,0- 15,0 
15 o- 30 o 

o- 2,0 
2,0- 3,5 
3,5- 5,0 
5,0- 10,0 
10,0-15,0 
15 o- 30,0 

Fonte: Jeffery & Uren68 

5,6 5,4 
5,8 5,3 
6,1 5,5 
5,9 5,7 
5,9 6,1 
64 6 
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A Figura 78 mostra a evolução do pH em relação ao percentual 

do volume de esgotos aplicados, previsto pelos cálculos de projeto, ou seja, 

com O% não foi aplicado esgoto na área e, com 100%, foi aplicado o volume 

total previsto pelo projeto. Neste caso, trata-se da disposição de efluente 

predominantemente orgânico não tóxico, resultante da fabricação de chapas 

através da prensagem de colchão de polpa de madeira na fábrica da Duratex, 

situada no município de Botucatu-São Paulo. 

i5. 

FIGURA 78. Relação entre o pH e o acréscimo do volume de 

7, 
esgotos aplicados. 

6, 

6, 

(), 

6, 

5, 

5. 

5, 

Lcgr.nda: 

pH•4,~ + 0,025 Vl 
(solo~ do fs~.SP) 

P'·3SL • "erfj] nQ 3-Comeo S:~n~t. LJzi:: 
t'·SP • Perfi 1 nQ S·C~1:~po Prc b:e 
(.s) • s.:!m incor(lonc;.io do cfh;cnt? 
(b) • baixa incorpvt·açâo .:ia ~;·l,.ent~ 
(m) • méd~:, incorpot·eçiio de ~<luen·.~ 
( J) • o 1 ta i ncot•pcraçao de ,; 'I ~.·:1 ~.; 

''·-·' t---r---.----,,----,r--r---,.--.,--~ 
20 3,1 40 60 70 

vt 

Fonte: IPT- Duratex66 

Note-se que, neste caso, foi possível a formulação de uma 

equação específica, dada a linearidade da evolução: 
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pH = 4,5 + 0,025 V% (16) 

onde: 

V% = percentual dos esgotos aplicados em relação ao volume 

máximo previsto teoricamente pelo projeto. 

O Quadro 23 mostra as alterações do pH, em diferentes 

profundidades, numa cultura de árvores de diferentes espécies, irrigadas com 

efluente de tratamento secundário, de 1980 a 1984 em Wodouga - Austrália. 

QUADRO 23. Alterações do pH do solo em diferentes 

profundidades devido à irrigação com afluente de 

tratamento de esgotos a nível secundário. 

Profundidade pH 
(em) 1980 1984 

0-5 5,4 6,7 
5- 15 5,6 6,6 
15-25 6,0 7,1 
25-35 6,1 7,4 
45-55 6,2 7,6 
95- 105 6,7 7,9 
140- 150 7,1 8,0 

Fonte: Stewart et al. 137
'
138 

3.4. 7. Nitrogênio 

O nitrogênio é um elemento extremamente importante na síntese 

de proteína pelas plantas, e pode vir a ser um fator limitante na produção de 

alimentos. Entretanto, o nitrogênio, como todo nutriente, pode causar 

problemas de superprodução de algas nos corpos receptores de estações de 

tratamento que não forem capazes de retirar ou, ao menos, reduzir a 
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quantidade deste elemento. Nos esgotos o nitrogênio pode aparecer de 

diversas formas, desde nitrogênio orgânico, amônia, até formas mais oxidadas 

com nitrito e nitrato.34
·
77

·
113 

3.4.7.1. As formas de nitrogênio 

Pode-se conhecer a presença e aquilatar o grau de estabilização 

da matéria orgânica, pela verificação da forma como estão presentes os 

compostos de nitrogênio na água residuária. Vide ciclo do nitrogênio na Figura 

79. 

FIGURA 79. Ciclo do nitrogênio. 

c 
o . 

1J1 ATtRIA ORGÁNICA 
N ITROGINAOA 
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1-P,..,-Ro-=-o-=u r=oa:-:R'7ES:c:l o:c-:-u ,.:-::1 ,::- / - -
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I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

' I 

..:/ NITROGÊNIO 
~/ / ATIJIO,tRICO 

0/ / 

~~~ _Qo/ 
~,' ~,o 
' ,+~· or.. 

///+''' 

IIII!UOtiNIO 
fi I l'. lo t 0 

Fonte: Drive?7
, Pessoa & Jordão105 

IIIIIUOtê•tO 
MIOtltACAI. 

O nitrogênio presente no esgoto fresco está quase todo 

combinado sob forma de proteína e uréia; as bactérias no seu trabalho de 
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oxidação biológica transformam o nitrogênio presente primeiramente em 

amônia, depois em nitritos. e depois em nitratos. A concentração com que 

o nitrogênio aparece sob estas várias formas. indica a idade do esgoto e/ou sua 

estabilização em relação à demanda de oxigênio. 

Os nitritos são muito instáveis no esgoto. e oxidam-se facilmente 

para a forma de nitratos. Sua presença indica uma poluição já antiga e 

raramente excede 1,0 mg/1 no esgoto ou 0,1 mg/1 nas águas de superfície. 

Já os nitratos são a forma final de uma estabilização e podem ser 

utilizados por algas ou outras plantas para sintetizar proteínas que, por sua vez, 

podem ser utilizadas por animais para formar proteína animal. A decomposição 

e morte da proteína vegetal e animal, pela ação das bactérias, gera o nitrogênio 

amoniacal, e assim o ciclo completa-se, num verdadeiro ciclo da vida. 27
•
105

•
113 

Como dados típicos da presença de nitrogênio no esgoto 

doméstico, o Quadro 24 apresenta resultados gerais. 

QUADRO 24. Valores típicos de nitrogênio nos esgotos 

domésticos (mg/1). 

---......._ Condlç6es 
~--...... 

do Esgoto FORTE ---......_ 
~~ --... __ 

Parâmetros ~ .......... 

Nitrogênio To tal 85 
Nitrogênio Orgânico 35 
Amônia Livre 50 
Nitritos; N02 0,10 
Nitritos N03 0,40 

- .105 
Fonte: Pessoa & Jordao 

MÉDIO FRACO 

50 25 
20 10 
30 15 

0,05 o 
0,20 o 10 

3.4.7.2. Nitrogênio na disposição de esgotos no solo 
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A Figura 80 apresenta esquematicamente as fontes (entradas), 

bem como as formas de redução (saídas) do nitrogênio num sistema de 

disposição de esgotos, de uma forma geral. Já a Figura 81 mostra 

especificidades, principais estágios e transformações do nitrogênio num sistema 

de escoamento à superfície, delimitando fisicamente estes estágios na fina 

lâmina de esgotos que ocorre intermitentemente à superfície do solo, e também 

os que ocorrem no sistema solo-planta. 

FIGURA 80. Transformações do nitrogênio num sistema de 

Otntlleaçl 

Lençol Freático 

disposição de esgotos no solo. 

~açlo 

Vollttzaçlo 

NH3 

Fonte: Metcalf & Eddy Inc. 89 

P'rottlna Vegetal 
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FIGURA 81. Principais estágios e transformações do nitrogênio 

num sistema de escoamento à superfície. 

VOUTLIZAÇlO DltfTIIUPICAÇlO 

liGO TO 

IOLO.PL.ANTA 

LJXMAçlO 

Fonte: Kruzic & Schroeder 78 

3.4.7.3. Processos de transformação das formas de 

nitrogênio 

Quando o sistema de disposição de esgotos no solo entra em 

regime pleno de operação, importantes processos de transformação do 

nitrogênio ocorrem, buscando disponibilizá-lo nas diversas formas, as quais 

permitem que os mecanismos de remoção cumpram suas funções. Estes 

processos constituem-se, basicamente, na nitrificação e na denitrificação. 

a) Nitrificação 

A nitrificação ocorre na presença de oxigênio e envolve a 

conversão da amônia (NH3-) a nitratos (N03-) pela ação de microrganismos no 

solo. A conversão ocorre, primeiramente, de amônia para nitrito (N02-) pela 
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ação das bactérias nitrosomas e, subseqüentemente, de nitrito para nitrato 

através das nitrobactérias. A nitrificação é um processo de transformação do 

sistema esgoto-solo-planta que oxida o nitrogênio a formas utilizáveis pelas 

plantas e microrganismos. 18
•
36

• 
113 

A nitrificação é grandemente afetada pelas alterações no pH, e é 

praticamente inibida pelo pH abaixo de 5,0. O processo também é afetado pela 

concentração do amônia (NH.), especialmente sob condições alcalinas, e 

certamente sensível à presença de inibidores comerciais contidos no esgoto. 

Os nitrosomas são mais sensíveis à amônia do que as nitrobactérias, então sob 

condições alcalinas pode acontecer o acúmulo de nitrito, inclusive a níveis 

tóxicos. 18
• 
113 

A intensificação da nitrificação dá-se em condições aeróbias; em 

solos irrigados, porém drenados, as condições serão tanto melhores quanto 

maiores forem as condições de aeração do solo. Em solos inundados a 

nitrificação ocorre nos primeiros milímetros da superfície de contato com o ar, 

indo ao limite da camada aeróbia- anaeróbia da lâmina d'água/solo. Assim, a 

nitrificação depende também da profundidade da lâmina d'água, do tempo de 

permanência da mesma sobre o solo, dos períodos de rega e da estrutura do 

solo, já que a difusão do oxigênio faz-se 1 04 vezes mais rápida pelo ar do que 

pela massa líquida. 18
'
77 

b) Denitrificação 

Denitrificação é o processo por meio do qual o nitrato ou o nitrito 

são convertidos ao elemento nitrogênio. A reação dá-se através da seguinte 

seqüência: nitrato, nitrito, óxido nitroso e o elemento nitrogênio. A denitrificação 
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é considerada como sendo um processo biológico, mas significantes remoções 

através das reações químicas são possíveis sob determinadas condições. 18
·
113 

A denitrificação biológica é um processo anaeróbio no qual o 

nitrato serve como elétron receptor. O nitrato não funciona como fonte de 

energia; normalmente, a fonte de energia são os compostos de carbono mas, 

no caso da Thiobacillus demitrificans, a fonte de energia é o elemento enxofre. 

Considerando-se que a proporção de consumo entre o carbono e o nitrogênio é 

de 1,5:1, e o montante de nitrato disponível para denitrificação raramente é 

maior que 100 ppm, a fonte de energia orgânica para a denitrificação 

normalmente não é fator limitante na camada superior do solo; entretanto, em 

profundidades superiores a 10cm, a fonte de energia orgânica pode passar a 

ser fator limitante. 18 

A situação onde a denitrificação ocorre muito rapidamente é nas 

plantações de arroz. Pelo fato do solo permanecer inundado, sob estas 

condições anaeróbias, o nitrato é convertido quase que totalmente ao elemento 

nitrogênio. A matéria orgânica não serve somente como fonte de energia para 

a denitrificação bacteriana, ela também aumenta a demanda de oxigênio, 

incrementando assim as condições anaeróbias favoráveis à denitrificação em 

si_74.79, 113 

A denitrificação em meio aeróbio pode ocorrer, porém sob 

condições específicas e com eficiência muito limitada.113 

3.4.7.4. Mecanismos de remoção do nitrogênio 
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Disponibilizado o nitrogênio nas suas diversas formas utilizáveis, 

ocorrem os mecanismos de remoção, que constituem-se em assimilação, 

volatilização e lixiviação. 34 

a) Assimilação 

Este mecanismo efetiva-se sob duas formas, assimilação por 

microrganismos, particularmente bactérias, e assimilação pela cultura vegetal 

de cobertura (NH3- e N03} A assimilação microbiana é, principalmente, 

associada à utilização do carbono durante o crescimento dos microrganismos. 

A fração maior do nitrogênio assimilado microbiologicamente retomará à fase 

líquida devido à amonificação pela morte das células. Muito deste nitrogênio 

pode também converter-se em humo (matéria orgânica), porém a taxa esperada 

de acumulação num sistema aeróbio, como é o escoamento à superfície, é 

muito baixa se comparada com a carga de nitrogênio no sistema. 78 

A assimilação pela cultura vegetal de cobertura varia 

sazonalmente, e só ocorre a efetiva remoção do nitrogênio se a colheita é feita 

permanente e rotineiramente. Estimativas de remoção do nitrogênio em 

sistemas de escoamento à superfície em plena operação situam a retirada 

média entre 200 e 400 kg/ha X ano. Sistemas em plena operação apresentam 

resultados na remoção através da assimilação pela cobertura vegetal de 6 a 

25% do nitrogênio aplicado ao sistema.18
·
50

•
78 

A retirada do nitrogênio do sistema através da assimilação pelas 

plantas está diretamente relacionada à produtividade e, se o objetivo for 

maximizar a retirada deste elemento através deste mecanismo, a seleção da 

vegetação de cobertura deve recair sobre as espécies que apresentam alta 
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produtividade de matéria seca, como gramíneas perenes e legumes. A 

potencialidade para a remoção do nitrogênio é maior em culturas perenes do 

que em culturas anuais, isto porque as segundas utilizam somente parte do 

nutriente na fase de crescimento. O Quadro 25 apresenta resultados de 

remoção de nitrogênio em diversas culturas. 

QUADRO 25. Nitrogênio assimilado por diversas culturas (kg/ha 

X ano). 

Espécie Vegetal 

Nltrogenlo 

Removido 

226- &40 

130-226 

-400-675 

200-270 

236--450 

336--450 

200-280 

175 

175-200 

75-110 

130 

230 

260 

160 

* Leguminosas (Fabáceas) podem também retirar nitrogênio da 

atmosfera. 

Fonte: EPA- AUSTRÁLIA34
, USEPA39 
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b) Volatilização 

A volatilização é o mecanismo que permite a remoção do 

nitrogênio através do lançamento direto na atmosfera do gás amônia e do gás 

nitrogênio (inerte). 

A volatilização da amônia é um mecanismo que ocorre no 

escoamento à superfície. Resultados obtidos em Utica-EUA estimam a perda 

pela volatilização de 9 a 1 O% do nitrogênio aplicado pela disposição de 

afluentes de lagoas de estabilização. 

O mecanismo da volatilização é influenciado também pela 

temperatura, pois com temperaturas abaixo de 13 a 14 o c chega a experimentar 

uma diminuição na SUA eficiência de até 90%. 39
·
69

·
89 

c) Lixiviação 

O mecanismo da lixiviação é a percolação do nitrogênio na forma 

de nitrato através do solo, podendo manter-se acumulado nas partes mais 

profundas do mesmo, chegando até a alcançar o lençol freático, podendo vir a 

causar problemas a médio prazo. 

A lixiviação depende de fatores como da concentração de nitrato 

no solo, da permeabilidade do solo, da intensidade e freqüência das chuvas e 

da intensidade e freqüência da aplicação dos esgotos no solo. 34 

3.7.4.5. A remoção do nitrogênio na disposição por 

escoamento à superfície 

A remoção do nitrogênio num sistema de escoamento à 

superfície acontece segundo a seqüência apresentada abaixo: 
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• nitrogênio orgânico coloidal e suspenso são removidos por 

sedimentação e filtração; 

• a maioria da amônia é removida inicialmente por troca iônica na 

superfície do solo; 

• a amônia é nitrificada durante a fase de secagem do solo, mas 

uma quantidade significante pode também ser nitrificada durante a fase de 

aplicação do esgoto, enquanto o solo tiver condições aeróbias. Como resultado 

da nitrificação, aqueles locais no solo ocupados pela amônia tornam-se vagos; 

• parte do nitrato formado durante a fase de secagem pode ser 

denitrificado se existirem condições anaeróbias em parcelas do solo; 

• durante a próxima aplicação de esgotos, uma porção de nitrato 

é denitrificada devido à presença de outros locais anaeróbicos, bem como o 

surgimento de material carbonáceo. O nitrato remanescente acompanha o 

efluente. O fato da denitrificação exigir uma maior quantidade de carbono como 

fonte de energia, exalta a melhor eficiência do processo com o tratamento de 

esgoto bruto, onde existe uma maior proporção de carbono para nitrogênio. 

3.4.7.6. Exemplos de redução do nitrogênio pela disposição 

por escoamento à superfície. 

As Figuras 82 e 83 apresentam resultados de redução do 

nitrogênio Kjeldahl total em relação à distância do ponto de aplicação para 

tratamento de efluente primário e esgoto bruto, respectivamente, enquanto que 

as Figuras 84 e 85 apresentam a redução do nitrogênio amônia sob condições 

idênticas. 
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FIGURA 82. Concentração do nitrogênio Kjeldahl total em relação 
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FIGURA 83. Concentração do nitrogênio Kjeldahl total em relação 
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à distância do ponto de aplicação para tratamento de 

esgoto bruto, sob diversas condições de taxas de 
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FIGURA 84. Concentração do nitrogênio amônia em relação à 

distância do ponto de aplicação para tratamento de 

afluente primário, com diversas taxas de aplicação . 
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FIGURA 85. Concentração do nitrogênio amônia em relação à 

distância do ponto de aplicação para tratamento de 

esgoto bruto, com diversas taxas de aplicação . 
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Fonte: Smith & Schroeder131 

O Quadro 26 relaciona resultados da relação do nitrogênio total, 

amônia e nitrato em diversos sistemas de escoamento à superfície. 
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QUADRO 26. Performance de sistemas de escoamento à 

superfície quanto à remoção do nitrogênio. 

Tipo de LocalzaçJo Taxa de .Aplca- N. Total (mg/1) Arnonia (mg/1) Nitrato (mg/1) 

Esgoto da çio Superficial 

.Aplcado Planta (em/dia) alklente elklente alklente elklente alklente elklente 

Ada, 1,63 23,6 2,1 17,0 0,6 0,8 o.~ 

Oklahoma 3,30 34,0 70 23 o 20 < 1 20 

Esgoto Pauk.as Valey, 0,73 2~,2 9,8 16,7 5,3 < 0,1 0,4 

Oldahoma 

Bruto Easley, South 2,36 30,5 7,7 16,0 3,3 1.~ 0,3 

Carolina 

Ada. 2,50 19,0 5,0 1~.0 1,5 1,0 3,0 

Eftuente Oldahoma 3,30 19,0 5,0 14,0 1,5 1 ,O 3,0 

de Hanover, New 1,25 ~5.0 9,~ 37,6 5,8 0,9 1,6 

Tratamento Hampshire 2,80 36,0 11,3 2~.0 ~.5 < 0,1 3,5 

Primário Melbourne 2,30 55,6 39,7 31,0 31,0 < 0,1 0,3 

Austrála 

Eftuente Ada, ~.20 16 8,5 6,0 0,5 8,0 5,5 

de Oklahoma 6,70 16,0 8,5 6,0 0,5 8,0 7,5 

Tratamento Hanover, New 1,25 31,3 13,7 21,7 ~.o 7 '1 6,2 

Secundário Hampshire 

Pauk.as Valey, 1,66 15,5 11 •• 1,7 o.~ < 0,1 0,2 

Eftuente Oklahoma 

1,27 20,5 4,3 15,6 0,1 < 0,1 1 ,O 

de Lagoa Utica, 2,5-* 20,5 7,5 15,6 0,8 < 0,1 2,6 

Mssissipi 2,5-* 20,5 7,3 15,6 0,7 < 0,1 3,1 

de 5,08 20,5 10,0 15,6 1,1 < 0,1 ~.8 

1,27 20,5 7,0 15 6 0,8 < 0,1 3,2 

Estabilização E asley, South 3,58 6,7 2,1 1,0 o.~ 2.~ 1,1 

Carolna 

Fonte : USEPA 34 



180 

3.4.8. Fósforo 

3.4.8.1. O ciclo do fósforo 

O fósforo não tem uma grande diversidade na valência para 

associar-se na oxidação e redução como o nitrogênio e o enxofre; por esta 

razão, a sua forma química não muda tão radicalmente no meio. Entretanto, o 

fósforo é parte inportante dos ácidos nucleicos e dos compostos de 

transferência de energia sendo, assim, essencial para as plantas, animais e 

crescimento microbiano. 

Muitas formas do fósforo são indisponíveis às plantas e aos 

microrganismos pela sua baixa solubilidade; isto é particularmente mais 

acentuado nos compostos de ferro e de alumínio. Além disso, compostos que 

contêm ferro, podem ser incorporados no humo do solo, tomando-se 

indisponíveis. 

O fósforo disponível pode ser absorvido por microrganismos ou 

por plantas, e convertido em material celular. Quando as plantas e os animais 

morrem, o fósforo pode tanto liberar-se na solução do solo, como transportar-se 

para o humo, ou ser incorporado ao material celular de microrganismos. A 

realização do ciclo do fósforo, demonstrado na Figura 86, depende de diversos 

fatores; entre eles, destaca-se a porcentagem de fósforo no material degradável 

e o pH do solo.65
'
113 
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FIGURA 86. Ciclo esquemático do fósforo. 

ANtNüS 

PLANTAS 

Fonte: Reed113 

3.4.8.2. Remoção do fósforo 

A remoção do fósforo na disposição dos esgotos no solo dá-se 

pela precipitação química, pela adsorção, além da sua utilização no crescimento 

da vegetação de cobertura dos sitemas. O fósforo, que ocorre principlamente 

na forma de ortofosfato, é adsorvido por minerais argilosos e na matriz de 

certos solos orgânicos. A precipitação química com cálcio, em valores de pH de 

neutro a alcalino, e com ferro e alumínio, em valores de pH ácido, ocorre em 

taxa mais lenta que a adsorção, porém esta é igualmente importante. O fósforo 

adsorvido pode auxiliar na remoção pois é, geralmente, resistente à 

lixiviação. 55
•
89

· 
103 

O fosfato é absorvido rapidamente na superfície do solo (30 em), 

e o equilíbrio é alcançado em 24 horas. Esta adsorção física do fosfato na 
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superfície do solo tem relativa mobilidade, uma vez que ele é prontamente 

trocável. Depois da adsorção inicial à superfície, o fosfato continua reagindo 

com o solo. Reações de vagarosa difusão na matriz do solo e precipitação 

levam a uma relativa imobilidade do fosfato. 55
·
59 

O grau de remoção do fósforo, realizável por sistemas de 

disposição no solo, depende do grau de contato entre o esgoto e a matriz do 

solo. Assim, sistemas com a caraterística de um substancial fluxo de esgotos 

acima da superfície do solo, como o escoamento à superfície, têm potencial 

limitação para uma eficiente remoção do fósforo. Como resultado desta 

limitação de contato com o solo, a remoção de fósforo alcançada nos sistemas 

de escoamento à superfície em operação está, geralmente, entre 40 e 60% do 

total aplicado. 39
·
89

· 
143 

Um incremento na eficência da remoção do fósforo pode ser 

alcançado com a adição de sulfato de alumínio nos esgotos, antes da aplicação 

ao solo. Aplicações de sulfato de alumínio ao esgoto bruto, na concentração de 

20 mg/1, reduziram a concentração de fósforo de 8,8 para 1,5 mg/1, ou seja, 

85% de eficiência, em experiências realizadas em Ada, Oklahoma. A adição de 

sulfato de alumínio em afluentes de lagoa de estabilização, para aplicação no 

solo na proporção de 1:1 entre alumínio e fósforo, resultou na significante 

redução do fósforo no efluente da disposição para 1 mg/1, ou seja, 

apresentando uma redução de cerca de 80% no sistema de Utica, 

Mississipi. 39
•
65 

A redução do fósforo na disposição de esgotos por escoamento à 

superfície é inversamente proporcional à taxa de aplicação, e não apresenta 

sensíveis alterações quanto ao sistema de distribuição utilizado. 143 
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Muito embora a precipitação química e a adsorção sejam 

processos importantes na redução do fósforo, também tem a sua ifluência a 

parcela reduzida pela utilização da vegetação de cobertura; entretanto, é de 

fundamental importância o corte e a retirada da biomassa, pois somente assim 

será efetiva. Em experimento efetuado na disposição de afluentes de filtros 

biológicos, na cidade de Garland, Texas, observou-se um acréscimo na 

quantidade de fósforo, causado por falha operacional por ter-se efetuado o 

corte, e não ter sido providenciada a retirada da biomassa. Para que este fator 

de remoção do fósforo possa ser potencializado, recomenda-se que a 

freqüência no corte e retirada da biomassa seja a maior possível, já que o 

fósforo é utilizado como estimulante do crescimento do vegetal. 103
'
143 O Quadro 

27 apresenta dados de quantidades de fósforo retiradas por diversas culturas. 

QUADRO 27. Fósforo assimilado por diversas culturas (Kg/ha x 

ano) 

Espécie Vegetal 

Bermuda grass 
White clover 
Eucalipto 
Alfafa 
Aveia 
Ryegrass 
Sorgo 
Tall Fescue 

Fonte: EPA- Austrália34 

Fósforo 
Removido 

K 

30-50 
20 
15 

20-30 
50 

60-80 
15 
30 
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O Quadro 28 mostra o comportamento do fósforo em relação à 

profundidade do solo, em disposição de afluentes de suinocultura, inclusive com 

dados comparativos de duas diferentes propriedades na Austrália, e coleta em 

área com disposição e área sem disposição de afluentes. 

QUADRO 28. Concentração de fósforo em relação à 

profundidade (meq/1 OOg). 

Concentração de Fósforo 

Propied! Profundidade 
de 

A 

B 

o- 1,5 
1,5- 3,0 
3,0- 5,0 
5,0- 10,0 
10,0- 15,0 
15,0- 30,0 

o- 2,0 
2,0- 3,5 
3,5- 5,0 
5,0- 10,0 
10,0- 15,0 
15,0- 30,0 

Fonte: Jeffery & Uren68 

2,30 
0,37 
0,20 
0,05 
0,03 
0,03 

1,60 
0,20 
0,12 
0,09 
0,05 
0,03 

sem 
E fluente 

0,06 
0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 

0,05 
0,04 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 

O Quadro 29 relaciona resultados da concentração do fósforo 

afluente e afluente em alguns sistemas de escoamento à superfície com 

disposição de diferentes tipos de esgotos. 
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QUADRO 29. Performance de sistemas de escoamento à 

superfície quanto à remoção do fósforo. 

Tipo de Localização Taxa de Aplica- Fósforo Total mg/1 

Esgoto da ção Superficial 

Aplícado Planta (em/dia) Anuente E fluente 

.tllda, Oklahoma 1,63 10,0 4,3 

3,30 8,0 4,5 

Esgoto Paukls Valey, 0,76 8,3 8,7 

Oklahoma 

Bruto Easley, South 2,36 8,Q 4,0 

Caroina 

Ada, Oklahoma 2,50 7,0 4,7 

Eftuente 3,30 7,0 5,2 

de Hanover, New 1,25 5,7 1,1 

Tratamento Hampshire 2,80 6,6 4,4 

Primário Melbourne 2,30 9,0 8,4 

Austrália 

Eftuente Ada, Oklahoma 4,20 7,0 5,0 

de 6,70 7,0 5,9 

Tratamento Hanover, New 1,25 6,0 3,6 

Secundário Hampshire 

Paukls Valey, 1,66 6,3 5,1 

Eftuente Oklahoma 

1,27 10,3 4,9 

de Lagoa Utica, 2,54 10,3 6,1 

Mississipi 2,54 10,3 5,9 

de 5,08 10,3 8,2 

1,27 10,3 7,1 

Estabilizaçlo Easley, South 3,58 3,8 2,2 

Carotina 

Fonte: USEPA 39 
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3.4.9. Enxofre 

O ciclo do enxofre no solo demanda uma série de reações 

químicas e bioquímicas bastante complexas. Do total do enxofre presente nos 

solos úmidos, a maior parte está na forma orgânica (aminoácidos, ésteres, 

vitaminas, antibióticos, etc.), enquanto as principais formas inorgânicas são os 

sulfatos e o enxofre elementar. 

O enxofre orgânico é degradado (mineralizado) a sulfeto (52
-) 

que, em ambiente oxidante e por ação química e biológica, é convertido a 

enxofre elementar (5°) e sulfato (56+), além de uma série de compostos 

intermediários. Nesta rota, o enxofre age como doador de elétrons, ou seja, 

como fonte de energia. O processo dá-se em aerobiose (Beggiatoa, 

Thiobacillus sp., etc.), ou em anaerobiose (bactérias púrpuras e verdes). 145 

O sulfato é o produto final da oxidação do sulfeto, do enxofre 

elementar e de outros compostos reduzidos do enxofre. Por sua vez, em 

ambiente redutor, o sulfato é reduzido em anaerobiose a sulfeto, por ação 

biológica. Neste processo, o sulfato age como aceptor dos elétrons da cadeia 

respiratória (via dissimilatória das bactérias redutores de sulfato). Os sulfatos 

também são reduzidos a sulfetos e assimilados por plantas e microrganismos, 

através de vias metabólicas assimilatórias, gerando enxofre orgânico e 

fechando o ciclo das transformações do enxofre no solo. 113
•
145 

O enxofre incorporado pelas plantas é transferido aos animais 

pelo seu consumo e, em ambos, será liberado quando da morte e 

decomposição, bem como pela disposição dos excretas dos animais. A 

liberação dos compostos do enxofre pode ser efetivada na forma não 

biodegradável como humo do solo, ou pode ser degradado para sulfato. A 
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conversão do sulfato pode ser direta, ou via ácido sufídrico e elemento enxofre. 

O sulfato pode ir através do mesmo ciclo por incorporação ao material celular 

de microrganismos11
•
145 (Figura 87). 

FIGURA 87. Ciclo simplificado do enxofre. 

a) mineralização 

b) imobilização 

c) oxidação 

d)redução 

Fonte: Reed113 

A disposição de esgoto no solo por escoamento à superfície 

pode provocar odores desagradáveis, derivados do metabolismo dos 

compostos do enxofre. Quando os sedimentos são agitados, o odor do H2S é 

prontamente detectado. Desta maneira, é importante uma melhor compreensão 
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do processo microbiológico que envolve o intercâmbio dos componentes do 

enxofre no sistema de tratamento dos esgotos, a qual possibilite a utilização de 

estratégias operacionais, que venham a limitar a produção de compostos que 

propiciam a ocorrência de maus odores. o46 

3.4.9.1. A natureza da decomposição no escoamento à 

superfície 

No primeiro quarto do comprimento do módulo de disposição, a 

partir do ponto de aplicação, é onde existe a predominância de condições 

anaeróbias e, também, onde é gerado o sulfeto. É nesta região que pode-se 

observar valores extremamente baixos de potencial redox, bem como a mais 

significativa parcela da redução da DBO e do sulfato (Figura 88). 
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FIGURA 88. Concentração da DBOs, de sulfito e do sulfato em 
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Fonte: Bond11 

A oxigenação da zona radicular das plantas é considerada 

essencial para possibilitar as funções ativas da raiz, em certas condições 

anóxicas, podendo vir a neutralizar os efeitos de toxinas solúveis como H2S. A 
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difusão do oxigênio na zona radicular submersa pode criar uma estrutura 

mosaica, de condições aeróbias e anaeróbias propiciando, assim, a ocorrência 

de processos oxidativos e redutivos. 

Nas regiões iniciais dos módulos de disposição, diversos tipos de 

sulfobactérias são observados, entre eles a bactéria anaeróbia redutora de 

sulfato (BRS) e a sulfobactéria púrpura, Microaerophillic. Beggiatoa e a 

Thiobacilli aeróbia. 11 
•
46 

3.4.9.2. A degradação anaeróbia e a bactéria redutora de 

sulfato (BRS) 

Durante a decomposição anaeróbia da matéria orgânica na 

presença de sulfato, as bactérias redutoras de sulfato são as utilizadoras finais 

dos compostos de carbono; elas reduzem estes compostos de carbono e 

produzem o sulfito na forma de 52
- e de H2S, sendo este, provavelmente, o 

maior componente responsável pelos maus odores na disposição de esgotos no 

solo. O número de organismos detectados no material sedimentado é de 1 04 a 

106 por ml, o que sugere uma considerável atividade metanogênica na redução 

dos compostos de carbono, que são substratos ilimitados no início dos módulos 

de disposição, tornando improvável a existência de sulfato livre nesta 

região. 11 
'
46 

3.4.9.3. Oxidação bacteriana de compostos reduzidos de 

enxofre 

Muitas bactérias de diversos tipos fisiológicos são conhecidas por 

oxidar os compostos reduzidos de enxofre, e uma subdivisão separa-as em 
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despigmentadas quimiotrópicas e pigmentadas fototrópicas. Ambas são 

encontradas na disposição por escoamento à superfície, e estão envolvidas na 

oxidação de compostos reduzidos de enxofre, como sulfito (S2
-), enxofre 

elementar (S0
), tiosulfato (s20 3

2
-) e, por fim, de volta a sulfato (S0/} 11

·
46 

As bactérias fototrópicas que oxidam compostos de enxofre são 

anaeróbias, absorvem luz como fonte de energia, e podem utilizar compostos 

reduzidos de enxofre como fonte de elétrons. Diferentemente das plantas, das 

algas e das cianobactérias, elas não obtêm elétrons da água, não sendo 

produzido oxigênio neste processo chamado fotossíntese anóxica. 

As espécies destas bactérias fototrópicas são caracterizadas por 

residirem nas interfaces entre sulfeto e oxigênio, que é o local onde baixa 

concentração de sulfeto e oxigênio coexistem. A intensidade de luz é um fator 

determinante para a ocorrência destas bactérias. Entre algumas espécies pode

se citar as sulfobactérias púrpuras e as sulfobactérias verdes. 11
•
59 

As bactérias despigmentadas formam um grupo muito 

heterogêneo, cada tipo tem seu nicho particular. Alguns tipos podem conter 

glóbulos de S0
, como as Thiobacterium, Thiospira, Thiovrolum e a filamentosa 

Beggiatoa, utilizando-os como fonte de energia. Outras não armazenam 

glóbulos de enxofre, como os Thiobacillus spp. 46 

No início dos módulos de escoamento à superfície, pode-se 

observar uma espuma branca depositada na superfície do solo, o que é 

indicação da possível presença de Beggiatoa e de Thiobacillus spp., juntamente 

com massa de glóbulos de enxofre (S\ 46
•
59 

A natureza heterotrófica destes oxidantes sugere que eles devem 

ser responsáveis por cerca de 80% da degradação orgânica dos compostos de 
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carbono. Muitas destas bactérias podem também utilizar N03-, como um aceptor 

de elétrons envolvendo-se, assim, no processo de denitrificação dos sitemas de 

disposição no solo por escoamento à superfície. 11
•
46 

O pH do solo é considerado como um regulador da formação de 

sulfeto. Em plantações de arroz no Texas e Louisiana, EUA, pequena 

acumulação de sulfeto foi detectada para pH fora da faixa de 6,5 a 8,5. A 

acumulação máxima foi observada no estreito intervalo de pH entre 6,8 e 7,0.54 

As transformações microbiológicas dos compostos de enxofre que 

ocorrem nos módulos de disposição por escoamento à superfície podem ser 

observadas na Figura 89. 

FIGURA 89. Transformações dos compostos de enxofre pelas 

sulfobactérias. 

BRS 
BRS • BACTÉRIA REDUTORA DE SULFATO 

AO • SULFATO- BACTÉRIA AERÓBICA 

P0 • SULFO -BACTÉRIA FOTOSSINTÉTICA 

Fonte: Bond11
, Ferrett46 
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3.4.10. Cálcio e Magnésio 

O cálcio pode estar envolvido numa série de reações químicas, 

incluindo troca iônica, precipitação e fixação. A capacidade sustentada de um 

solo para a redução do cálcio aplicado é de 60 a 80%, para regiões úmidas. 

Altas quantidades de fosfato podem conduzir à formação de apatita comum, 

Cas(F,CI)(P04h ou outros minerais derivados de cálcio (augite).27 

Muitos fatores podem contribuir com a mobilização e 

subseqüente redução do magnésio aplicado ao solo pelos esgotos. 

Primeiramente a adição imediata de matéria orgânica decomponível ao solo, 

facilita a redução de óxidos de magnésio insolúveis a cátions bivalentes mais 

móveis. Em seguida, ligantes orgânicos podem formar complexos solúveis 

móveis com magnésio bivalente. 

Na seqüência, os outros cátions aduzidos no esgoto tenderão a 

repor o magnésio trocável. Na lixiviação local, estes três fatores irão facilitar a 

remoção do magnésio no perfil do solo. Se o elemento persiste no solo, e a sua 

reposição através da disposição dos esgotos não for suficiente, o sistema solo

planta pode tomar-se deficiente em magnésio, podendo vir a causar problemas 

de desenvolvimento em culturas sensíveis à deficiência deste elemento, como é 

o caso das aveias e da cevada. 68
'
75

'
118 

No sistema solo-planta da disposição de esgotos, variando de 

cultura para cultura, pode-se afirmar que a remoção do cálcio pela utilização da 

vegetação é maior. No caso da grama Rhodes, a utilização do cálcio chega a 

ser 50% maior que a do magnésio. 68
·
111 

As Figuras 90 e 91 mostram, respectivamente, a distribuição do 

cálcio (Ca2+) e do magnésio (Mg2+) trocáveis em relação à profundidade do 
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solo, na disposição por mais de 7 anos de esgoto industrial predominantemente 

orgânico não tóxico, resultante da fabricação de chapas através da prensagem 

de polpa de madeira na fábrica da Duratex- Botucatu, SP. Note-se a diferença 

de comportamento do magnésio em relação ao cálcio, no que refere-se à 

predominância na lixiviação/percolação do primeiro. 66 

FIGURA 90. Distribuição do Ca2
+ trocável ao longo do perfil do 
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FIGURA 91. Distribuição do Mg2
+ trocável ao longo do perfil do 
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3.4.11. Potássio 

O potássio é um elemento dinâmico e com grande mobilidade, 

tanto no solo quanto nas plantas. Ele pode deslocar o sódio pela capacidade de 

troca catiônica do solo; em contrapartida, é um dos elementos com capacidade 

de ser deslocado por outros cátions bivalentes ou monovalentes. Muitos 

minerais, em meio argiloso, têm uma grande capacidade de fixar o potássio por 

substituição isomórfica. Este fenômeno é importante ao longo do tempo, com a 

incorporação do potássio na formação de minerais secundários?7
·
62

·
68 

Em pesquisas realizadas com a disposição de vinhaça de cana-

de-açúcar no solo, observou-se que as maiores variações do potássio ocorrem, 

na sua grande maioria, na primeira camada do solo de 50 em (Figura 92). 

o ' Ptto/1 I ,_ 

ao 

FIGURA 92. Concentração de potássio na solução do solo em 

diferentes profundidades. 
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Na Figura 93 pode-se notar que o potássio disposto no solo 

através da vinhaça é utilizado prontamente pela cobertura vegetal, em sua fase 

de desenvolvimento, logo nos primeiros 20 em, sugerindo que a lixiviação do 

elemento não é tão representativa, tendendo a ser nula aos 120 em de 

profundidade, quando estabelecido o equilíbrio do sistema solo-planta na 

utilização do potássio disposto. A remoção do elemento no processo de 

disposição do solo depende fortemente do corte e da remoção da biomassa 

produzida, já que pode-se admitir a utilização quase total do elemento pelas 

plantas. 23
'
45

'
68 

FIGURA 93. Níveis do potássio trocável em diferentes 

• 

profundidades do solo . 

Aplic. Vinhaça -••••••• . , .... -...... -........ 

o 11110 .... - ..... 11M .... ...,..,. ..... t t Tempo (dias) 

Fonte: Cunha et ai. 23 
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A Figura 94 atesta a importância do equilíbrio solo-planta na 

utilização do potássio, para que possa vir a ser minimizada a lixiviação do 

elemento além dos 120 em de profundidade. 

FIGURA 94. Distribuição do K+ trocável ao longo do perfil do solo 

com a disposição de esgotos resultantes da 

fabricação de chapas de polpa de madeira. 
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3.4.12. Ferro e Manganês 

A oxidação e a redução do ferro e do manganês desenvolvem-se 

de forma similar. Estes elementos são mais solúveis e mais disponíveis às 

plantas no estado reduzido do que no estado oxidado. A oxidação-redução de 

ambos envolve ação microbiológica, porém, a reação pode ocorrer 

simplesmente por meio químico. Sob condições de solo bem drenado, a 

disponibilização do ferro e do manganês tem uma forte influência do pH e da 

matéria orgânica decomponível disposta no solo. 18
•
113 

Ambos os elementos são, geralmente, mais solúveis em pH com 

valores abaixo de 5,0 e, sensivelmente menos solúveis, com valores acima de 

6,0. Solos com valores de pH abaixo de 5,0 podem incrementar a solubilidade 

do manganês, ao ponto de atingir limites tóxicos para determinadas culturas, 

comprometendo a produtividade. Nestes casos, a aplicação de óxido de cálcio 

para elevar o pH acima de 5,0 pode ser uma solução que venha a recuperar o 

equilíbrio, eliminando a toxicidez do manganês. 18
•
59 

Solos com matéria orgânica decomponível geralmente tendem a 

aumentar a disponibilidade do ferro e do manganês, através da geração de 

condições redutoras. 18
'
113 

Os compostos de óxido de manganês e ferro férrico (Fe+2
), na 

predominância de solos bem drenados, são reduzidos às formas mais solúveis 

de manganoso {Mn2+) e ferroso {F e +3
), quando o solo é inundado. As cinéticas 

da redução do ferro e do manganês na natureza são similares; a única 

diferença reside no grau, o manganês tem mais facilidade a reduzir-se que o 

ferro. O manganês torna-se redutível com potencial redox de +400 mV, e 

estará completamente reduzido com o potencial redox em +200 mV. Por outro 
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lado, o ferro toma-se redutível quando o potencial redox cai abaixo de 200 mV. 

Atribui-se este acréscimo no ferro reduzido (ferro ferroso) à redução dos 

compostos férricos insolúveis, que são instáveis neste potencial redutor. 

A redução do ferro e do manganês é favorecida pela ausência de 

uma substância com alto nível de oxidação, como o nitrato, pela presença de 

matéria orgânica prontamente decomponível, e por um bom suprimento de ferro 

ativo. 18
'
59 

O mecanismo que governa a redução do ferro e do manganês, 

em solos inundados, indica que compostos mangânicos (Mn4+) e férricos são 

reduzidos a formas manganosas e terrosas mais solúveis, por servirem como 

aceptores biológicos de elétrons, ou por iniciarem a redução quimicamente por 

compostos orgânicos durante a decomposição anaeróbia da matéria orgânica. 

Alguns fatores estão envolvidos neste mecanismo: 

• a solubilização dos óxidos de ferro e manganês 

indisponibilizados pode ser efetuada por um incremento na acidificação, 

acompanhando a fermentação que favorece a mobilização dos elementos; 

• a depleção do oxigênio, como conseqüência do metabolismo 

microbiológico, tende a diminuir o potencial redox, conduzindo à redução dos 

compostos férricos e mangânicos; 

• os produtos da fermentação (reduzindo substâncias orgânicas) 

reagem, diretamente, com as formas oxidadas de ferro e manganês, e alteram 

o equilíbrio de formas oxidadas para formas reduzidas terrosas e manganosas; 

• o transporte de elétrons, com o ferro e o manganês 

funcionando como aceptores na respiração celular, de maneira análoga à 

redução do nitrato pelas bactérias denitrificadoras. 18 
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A redução microbiológica do manganês pode acontecer, 

independente do valor do pH do solo, se a tensão de oxigênio é baixa, quando 

as bactérias aeróbias utilizam os óxidos superiores como fonte de oxigênio. A 

redução dos óxidos superiores, nos solos inundados, ocorre quando a oxidação 

biológica da matéria orgânica acontece tão rapidamente, que o ar não pode 

suprir o oxigênio em quantidades adequadas. Quando isto acontece, a redução 

dos óxidos superiores do manganês supre a necessidade de oxigênio, com a 

conseqüente disponibilização do manganês. Alguns autores avaliam que, a 

disponibilização de manganês extraível, pode ser seis vezes maior depois de 

um período de 30 dias de submergência do solo. 18
•
59 

Bactérias terrosas são aquelas que utilizam somente o ferro 

como fonte de energia, e elas são referidas como autótrofas obrigatórias. 

Gallionella, Tiobacilo e Ferrobacilo têm sido reportados como autótrofos 

obrigatórios de ferro. Existem organismos que podem utilizar o ferro ou 

compostos orgânicos como fonte de energia; estes são chamados 

quimioautótrofos facultativos. Existe um terceiro grupo de organismos oxidantes 

do ferro, os quais não utilizam o elemento como fonte de energia, mas oxidam o 

ferro através de processo químico. 113 

A redução do ferro é, também, estimulada pela presença de 

sulfato e de bactérias redutoras de sulfato, porque o ácido sulfídrico produzido 

por estes organismos reage com o ferro férrico (Fe2+) resultando sulfato ferroso. 

Esta reação causa problemas no gerenciamento dos sistemas de tratamento 

relativos à corrosão extensiva e à obstrução do solo. 113 

Dois problemas distintos podem ocorrer com o incremento da 

solubilidade do ferro e do manganês. O primeiro, como relatado anteriormente, 
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é a toxicidade à vegetação de cobertura da disposição. A tolerância das 

culturas ao manganês varia, consideravelmente, de planta para planta; porém, 

a concentração de mais de 2 ppm de acetato de manganês trocável, apresenta 

grandes probabilidades de causar toxidez. 

O segundo problema da movimentação do ferro e do manganês, 

provavelmente o mais importante no gerenciamento de sistemas de disposição 

no solo, é que nenhum elemento fica mobilizado por uma grande extensão de 

tempo nas células; assim, quando a sua solubilidade aumenta 

representativamente, eles tendem à lixiviação. Este movimento através do perfil 

do solo até o lençol freático pode não ser prejudicial, dependendo da 

concentração cumulativa do mesmo. Entretanto, se o incremento na 

disponibilização do ferro e do manganês é oriundo de uma zona anaeróbia, do 

mesmo modo como sugere a remoção do nitrogênio pela denitrificação, um 

severo problema de obstrução pode ocorrer. Se o ferro e o manganês solúveis 

encontram uma zona aeróbia, os elementos irão oxidar-se e, por conseguinte, 

precipitar-se. Num perfil de solo natural, isto não é muito provável ocorrer, 

porém, no caso da utilização de drenos ou zonas aeróbias artificiais, estas 

condições podem estabelecer -se. 59
•
113 

Na disposição do solo por escoamento à superfície, dadas as 

diversas condições apontadas acima ocorrerem, concomitantemente ou não, 

têm-se resultados dos mais diversos na remoção do ferro e do manganês, indo 

desde 20a 80%, sendo esta redução atingida pela utilização das plantas e 

microrganismos, pela acumulação no solo ou até mesmo pela lixiviação.45
•
84

•
122 



203 

3.4.13. Cloro 

O cloro pode causar queimaduras nas folhas das culturas mais 

sensíveis, particularmente quando utiliza-se o sistema de distribuição por 

aspersão, diretamente sobre a folhagem, durante as estações quentes. 

Reflorestamentos e silvicultura podem apresentar sensibilidade maior, pois 

acumulam cloro nos tecidos, alcançando limites tóxicos. Concentrações abaixo 

de 1 mg/1, usualmente, não causam problemas às plantas; porém, devido à 

grande sensibilidade, existem espécies que sofrem danos mesmo com 

concentrações mínimas de 0,05 mg/1. Os efeitos deletérios do cloro podem ser 

minimizados, se a aspersão for inevitável, com a aplicação durante o período 

noturno. 

Altas concentrações de cloro podem ser toleradas com a 

disposição dos esgotos através do escoamento à superfície, e da irrigação por 

inundação; entretanto, quando a concentração do elemento excede 5 mg/1, a 

maior parte das culturas sofre os efeitos negativos da aplicação. 29
•
34

•
36

•
68 

O cloro aplicado nas disposições de esgoto no solo, pode 

também ter uma parcela utilizada pela vegetação de cobertura, com grande 

variação de cultura para cultura, podendo ir de 1 a 2% na utilização da 

quantidade aplicada, como é o caso da grama Rhodes e do algodão, a 40%, 

como é o caso da cana-de-açúcar, considerando-se uma aplicação média de 

900 Kg/ha x ano.45
'
116 

O Quadro 30 compara as propriedades distintas na Austrália, as 

quais praticam a disposição de esgotos resultantes de suinocultura, mostrando 

a concentração do cloro em relação ao perfil do solo, em áreas que receberam 

afluente e em áreas testemunhas, que não receberam afluente. 
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QUADRO 30. Distribuição do cloro em relação à profundidade do 

solo em duas propriedades distintas. 

Propled.! 
de 

A 

B 

o- 1,5 
1,5-3,0 
3,0-5,0 
5,0- 10,0 
10,0- 15,0 
150-300 

o- 2,0 
2,0-3,5 
3,5- 5,0 
5,0- 10,0 

10,0- 15,0 
15 o- 30 o 

Fonte: Jeffery & Uren68 

3.4.14. Metais Pesados 

27 0,5 
5,1 0,8 
3,5 0,5 
2,0 0,5 
4,5 0,5 
40 1 3 

Os metais pesados, embora de um modo geral podem vir a ser 

tóxicos às plantas e aos animais, nas concentrações sobremaneira reduzidas 

em que habitualmente aparecem nos esgotos municipais, não se tem notícias 

de problemas de toxidez crônica na disposição dos mesmos. Por outro lado, 

não se pode afirmar semelhança da disposição dos esgotos industriais e, 

principalmente, de lodos, pois são as principais fontes dos metais pesados. 

Na infiltração e na percolação, os metais pesados são retidos 

bastante bem pela maioria dos solos, principalmente quando ricos em matéria 

orgânica e com pH > 7,0. Entretanto, quando o pH do solo é muito reduzido, o 
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solo não tem capacidade de retê-los e, por lixiviação, acabam sendo 

encaminhados ao lençol freático e aos corpos d'água, podendo tomar-se 

tóxicos. Isto acontece, como dito anteriormente, quando os esgotos são de 

origem industrial ou agrícola, origem esta que pode proporcionar concentrações 

muito elevadas para a disposição no solo, com riscos de 

contaminação. 53
•
63

•
67 

·
1 09 

A importância da presença de metais pesados nos esgotos a 

serem dispostos, deve-se à potencialidade de sua acumulação no perfil do solo, 

à possibilidade de ocorrer a fototoxicidade, bem como ao risco de que os 

elementos venham a introduzir-se na cadeia alimentar humana, seja através do 

consumo de culturas ou animais com níveis elevados de metais pesados, ou 

mesmo pelo uso de aqüíferos contaminados. 25
•
32

·
63

·
116 

Apesar de muitos elementos serem essenciais ao crescimento de 

diversas variedades de plantas, alguns tomam-se tóxicos em níveis elevados, 

tanto às plantas como aos microrganismos. A retenção dos elementos-traço 

(microelementos) na matéria do solo dá-se pela adsorção e pela troca iônica; 

entretanto, a remoção dos metais da solução do solo por precipitaçãollixiviação 

pode ocorrer, com certa representatividade, especialmente na presença de 

sulfetos. 42,79,109.152 

Os mecanismos mais importantes, responsáveis pela remoção 

elos elementos-traço, incluem a adsorção em colóides de argila e de matéria 

orgânica à camada superficial do solo, a precipitação como complexo hidroxílico 

insolúvel, e a formação de complexos organometálicos com a matéria orgânica 

da camada superficial do solo. No caso da disposição dos esgotos por 

escoamento à superfície, a grande proporção da acumulação dos metais 
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pesados dá-se juntamente com a matéria orgânica da superfície do solo, e 

próxima do ponto de aplicação dos esgotos. Estudos desenvolvidos na 

Austrália mostraram que a declividade dos módulos, a taxa de aplicação 

superficial e o período de aplicação influenciam sobremaneira a eficiência da 

remoção de metais pesados, na disposição por escoamento à 

superfície. 39,109,152 

O Quadro 31 apresenta a influência da taxa de aplicação 

superficial na eficiência da remoção de alguns metais pesados, no escoamento 

à superfície de Utica, Mississipi, EUA 

QUADRO 31. Eficiência na remoção de alguns metais pesados 

com diferentes taxas de aplicação superficial. 

Taxa de , 

aplicação Concentração Efluente (mg/1) Eficiência na Remoção(%) 
superficial 

(cm/d) Cadmio Nlquel Cobre Zinco Cadmio Nlquel Cobre Zinco 
1,27 0.0046 0.0131 0.0129 0.0558 85,4 92,1 93,1 88,4 
2,54 0.0036 0.0217 0.0293 0.0525 90,9 87,6 82,4 87,4 
3,81 0.0079 0.0302 0.0382 0.0757 77,7 79,6 73,5 78,8 
5,08 0.0142 0.0486 0.0524 0.0853 63~2 66,0 64,4 75,4 

Fonte: USEPA39 

A seguir, serão detalhados mecanismos de remoção, efeitos e 

riscos dos principais e mais comuns metais pesados. 

3.4.14.1. Zinco 

O zinco é um metal essencial ao organismo dos homens, animais 

e plantas, por participar em, pelo menos, 70 conhecidas metaloenzimas. 
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Embora dietas de até 500 ppm não tenham causado efeito deletério a animais, 

altas concentrações desse metal conduzem à contaminação de algumas 

culturas. Esta contaminação pode apresentar efeitos tóxicos em concentrações 

variadas, dependendo da cultura atingida. Os efeitos tóxicos são reduzidos em 

solos com pH > 6,0, bem como em solos com fina textura e com teor elevado 

de matéria orgânica. 36
·
72

·
82

·
150 

A análise de culturas desenvolvidas em solos contaminados com 

zinco mostrou que o elemento é prontamente retirado e absorvido pelas 

plantas, e translocado às porções aéreas da mesma. Os sintomas do efeito 

prejudicial podem ser observados no amarelecimento das folhas, bem como o 

crescimento atrofiado. 95
· 
150 

É comum solos com grande deficiência de zinco, na atividade 

agrícola; a adição do micronutriente chega a ser de 6,0 Kg/ha com adubação 

química, que permanece disponível às culturas por, no máximo, 4 anos, quando 

toma-se necessária nova adição do elemento. Estudos realizados com solos 

nos quais o zinco foi adicionado ao limite de saturação, revelaram que solos 

áridos retêm cerca de 80% do elemento como trocável. O zinco fixado 

permanece parte como ácido solúvel e disponível para as plantas, porém parte 

permanece fixada como silicato de zinco. O zinco pode ser removido trocando 

de posição com outros íons, especialmente o hidrogênio. 

A percolação de solução de sais pode carrear o elemento 

profundamente no perfil do solo. Solos alcalinos ou calcáreos podem reter 

grande quantidade de zinco, pela sua capacidade de troca catiônica. O zinco é 

precipitado sob a forma de óxido de zinco ou carbonato. O excesso de zinco no 

solo pode vir a debilitar a cultura, por deficiência de ferro. 
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3.4.14.2. Cádmio 

O cádmio é altamente tóxico às plantas e aos animais. É um 

metal pesado de particular interesse, pois pode-se acumular na cadeia 

alimentar. Ele não apresenta efeitos adversos nos ruminantes devido à 

pequena quantia por eles ingerida. O leite e a carne produzidos também não 

são afetados pela ingestão de cádmio, pelo fato deste acumular-se no fígado e 

nos rins dos animais, ao invés de acumular-se na gordura e nos tecidos 

musculosos. Nos seres humanos, a ingestão de cádmio na dieta também 

determina o acúmulo do elemento nos rins e pode causar doença crônica com 

incremento de proteínas na urina (proteinúria). 36
·
37

·
82

·
144 

Diferentemente de outros elementos, o cádmio não é um 

elemento essencial para o crescimento da planta. O cádmio é usualmente 

tóxico às plantas em baixas concentrações. Mesmo antes de qualquer sistema 

ser detectado, o cádmio adicionado ao solo é, rápida e prontamente, absorvido 

pelas plantas, aumentando drasticamente o nível do elemento acumulado. 

Entretanto, a tolerância aos níveis de cádmio adicionado ao solo, apresenta 

grande variabilidade de espécie para espécie. A adição máxima de cádmio 

recomendada pela Environmental Protection Agency - EUA, através da 

disposição de lodo ao solo, é de 0,50 Kg/ha x ano. Para a disposição de 

esgotos no solo, com uma taxa de aplicação superficial média de 500 mm/ano, 

a concentração recomendada pode alcançar, no máximo, O, 10 mg/1. Deve-se 

salientar que este metal pesado é considerado, pela mesma agência, como 

podendo vir a ser um fator limitante para a aplicação de esgotos no 

solo. 33,34,88,150 
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Estudos realizados em Cambridge mostraram a eficiência na 

absorção do cádmio pelas plantas que, sem a disposição do elemento, 

apresentavam uma variação dos níveis do mesmo de 0,02 a 0,50 mg/Kg, com 

valores típicos de 0,1 mg/Kg. Ao ser adicionado ao solo 25 mg/Kg de cádmio, 

os valores das concentrações nos tecidos elevaram-se para 1,25 mg/Kg, 

enquanto que a adição de 50 mg/Kg de cádmio ao solo elevou a concentração 

nos tecidos das plantas a uma faixa de 15 a 25 mg/Kg. 147
•
150 

A acumulação do cádmio é afetada pela relação zinco:cádmio, 

pois quando esta relação é maior que 200: 1, as culturas não alcançam níveis 

tóxicos de acumulação. 150 

3.4.14.3. Níquel 

O níquel apresenta níveis tóxicos para algumas plantas já a partir 

de 0,5 mg/1 de concentrações. Experiências efetuadas com plantações de 

aveia, relatam sintomas de toxidez a partir da concentração de 2,5 mg/1 de 

níquel na solução nutriente, bem como marcante redução no crescimento 

quando esta concentração alcança limites de 5,0 mg/1.72
•
150 

Os efeitos da toxidez, pelos níveis elevados da concentração do 

níquel, mostram-se nas plantas por dois sistemas distintos, um específico que 

apresenta listras longitudinais nas folhas, e o outro, uma severa e completa 

clorose (ausência de clorofila) das áreas interveniais, características da 

deficiência de ferro. A sensibilidade ao níquel também varia consideravelmente, 

de planta para planta. 150 

O pH neutro ou alcalino reduz a toxicidade causada nas plantas 

pela elevada concentração de níquel no solo. Com o pH próximo de 5,3, a alta 
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concentração de níquel no solo apresenta efeito deletério na produtividade das 

culturas pois, nesta situação, o elemento é prontamente absorvido pelas 

plantas e translocado para as partes aéreas e, quando for o caso, para os 

grãos. Por outro lado, com o pH acima de 6,8, a absorção do elemento pelas 

plantas reduz-se sensivelmente. A presença de matéria orgânica também reduz 

os níveis de adsorção do níquel pelas plantas, reduzindo assim a 

permeabilidade dos efeitos tóxicos. n, 150 

O Quadro 32 mostra a redução da produtividade na cultura de 

aveia e mostarda, sob a influência da concentração de níquel no solo, com a 

variação de dois níveis de pH. 

QUADRO 32. O efeito da adição de níquel e do pH do solo na 

produtividade da aveia e da mostarda. 

Concentração Produtividade Kg/l'l'Y - Material Fresco 
de Nlquel no solo Aveia Mostarda 

(mg/Kg) pH 5,7 pH 6,4 pH 5,7 pH6,4 
o 20,3 19,8 24,8 25,6 
50 17 '1 16,8 17,2 23,2 
100 5,9 14,6 0,8 25,8 
200 25 13 8 04 80 

Fonte: Williams 150 

3.4.14.4. Chumbo 

A intoxicação pelo chumbo, no ser humano, é caracterizada por 

deficiências neurológicas, disfunção renal e anemia. Danos ao cérebro e ao 
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sistema nervoso, inclusive problemas comportamentais, são característicos de 

intoxicação pelo chumbo em crianças. O mecanismo pelo qual o chumbo afeta 

o sitema nervoso ainda não é completamente conhecido; porém, sabe-se que a 

anemia crônica causada por ele é devida à inibição da enzima i:\-ALA, que 

controla a incorporação do ferro pelas hemáceas. A Organização Mundial da 

Saúde considera como limite tolerável de incorporação para o homem adulto o 

valor de 3 mg ou 0,05 mg/Kg de peso corporal. 144 

Nas plantas, o chumbo pode inibir o crescimento celular quando 

absorvidas altas concentrações, muito embora, mesmo em solos altamente 

contaminados, não tenham sido observados efeitos fitotóxicos em 

concentrações de até 200 ppm de chumbo solúvel acrescentado ao solo. 72
'
88 

Estudos realizados em Washington indicaram que, a maior parte 

do chumbo disposto no solo, reverte-se na forma não trocável e permanece nos 

primeiros 15 em de profundidade, sendo que um pequeno percentual pode vir a 

lixiviar de forma lenta e a profundidades não significantes. O chumbo é fixado 

no solo, porém não mobilizado prontamente; determinados solos podem reter 

concentrações de centenas de mg/1 contra concentrações de poucas unidades 

de mg/1 lixiviados. 27
' 
147 

As plantas não transportam consideráveis quantidades de 

chumbo para as partes superiores. O sistema radicular de uma planta pode 

conter concentrações de centenas de mg/1, enquanto que o sistema foliar da 

mesma, raramente conterá mais de 1 O mg/1. Análises realizadas em 

Washington puderam atestar concentrações consideráveis nos sitemas foliares 

de culturas, porém advindas de fontes aéreas por deposição, principalmente em 

locais próximos a auto-estradas com tráfego intenso.27
·
144 
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3.4.14.5. Alumínio 

O alumínio pode causar quebra na produtividade de culturas em 

solos ácidos, com pH < 5,5, porém em solos mais alcalinos, com pH < 7,0, o 

íon alumínio poderá precipitar-se e eliminar a toxidez. 

O alumínio tem um papel importante na fixação do fósforo em 

solos bem drenados. A forma na qual o alumínio aparece em solos aerados 

depende, fortemente, do pH do solo. Em solos com pH::;; 4,0, o alumínio existe 

como o íon Al+3
; com a elevação do pH para 4,9, o elemento converte-se para 

AI( OH) +2 e AI(OH)2 + e, finalmente, a (AIO H h quando o pH atinge valores acima 

de 5,0. As três primeiras formas de alumínio ativado são capazes de fixar o 

fósforo. As concentrações tóxicas do alumínio solúvel nos solos que influenciam 

negativamente o crescimento das culturas, podem ser evitadas com a adição 

de cálcareo mantendo, assim, o pH acima de 5,0. 18
•
72 

Não existem muitas pesquisas a respeito do efeito do alumínio 

sob condições de solo alagado; entretanto, o alumínio não parece ser sensível 

ao fenômeno redox. Até que os valores do pH dos solos alagados mantenham

se acima de 5,0, o alumínio não deverá tornar-se solúvel o suficiente para ser 

tóxico à vegetação. 18
'
36 

3.4.14.6. Cobre 

O cobre é um elemento bastante importante na dieta humana, 

normalmente encontrado em proteínas sob forma combinada, desempenhando 

importante papel na formação dos eritrócitos, na absorção do ferro e na 

constituição de vários tecidos. A intoxicação por cobre nos animais e no homem 

é, particularmente, difícil de ocorrer e complexa, dada a grande diversificação 
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na tolerância a este metal, e pela profunda interação metabólica do cobre com 

outros metais e nutrientes que afeta a sua absorção, excreção e retenção nos 

tecidos. O cobre não é tóxico aos animais monogástricos, mas pode vir a sê-lo 

aos ruminantes. A tolerância ao cobre aumenta quando a concentração 

disponível de alguns metais, notadamente o molibdênio, aumenta 

proporcionalmente. Por outro lado, o molibdênio tornar-se tóxico quando 

disponível na ausência de cobre. 36
•
72

•
82

•
144 

O cobre pode ser altamente tóxico às plantas aquáticas e aos 

animais quando existir na forma iônica, porém muito menos tóxico quando 

presente na água, limitado à forma orgânica. O cobre, mesmo em 

concentrações consideradas baixas (de 0,02 a 0,08 ppm) na água, pode ser 

letal a diferentes espécies de peixes. A concentração de 1 ppm de cobre nas 

águas de irrigação é considerada limite para o uso contínuo. 144 

Como o zinco e outros metais, a toxicidade do cobre disposto no 

solo é, também, influenciada pelo pH e pela quantidade de matéria orgânica 

contida no mesmo. O cobre é menos prontamente translocado para a planta do 

que o zinco, e pode-se acumular em altas concentrações nas raízes. Nos 

cereais, por exemplo, ele restringe o crescimento das raízes, produzindo 

múltiplas ramificações inchadas. Muito embora o elemento possa ser absorvido 

e concentrado nos sistemas radiculares, o cobre não é transportado em altas 

concentrações para a parte aérea das plantas.27
·
150 

O cobre move-se vagarosamente no solo, como um complexo 

orgânico, e permanece na superfície do mesmo. Os solos com concentrações 

representativas de cobre, podem ser desintoxicados com a adição de calcáreo, 

mantendo-se o pH acima de 6,5. A contaminação dos solos por cobre é rara, 
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exceto quando faz-se a disposição de afluentes de atividades agrícolas. onde o 

elemento é largamente utilizado como fungicida. 150 

3.4.14. 7. Boro 

Removido apenas até limites reduzidos pelas plantas e, em 

terrenos argilosos, por adsorção, o boro é essencial ao crescimento das 

plantas, com rendimento ótimo na produtividade em concentrações próximas a 

poucos décimos de mg/1 em solução nutriente, e tóxico para algumas plantas 

mais sensíveis já em concentrações de 1 mg/1 no solo, como por exemplo 

cítrus. Por outro lado, existem gramíneas relativamente tolerantes, mesmo em 

concentrações de 2,0 a 10,0 mg/1. Usualmente, o boro, quando existente nos 

esgotos a serem dispostos, apresenta-se na forma não dissociada do ácido 

bórico, e em concentrações suficientes para corrigir deficiências naturais do 

elemento no solo. Muito embora, o boro seja essencial para o crescimento das 

culturas, a margem entre os limites considerados essenciais às plantas e 

aqueles considerados tóxicos ao crescimento é extremamente pequena. 34
•
36

•
88

'
96 

O boro não utilizado pelas plantas não é removido com grande 

efetividade pelos tratamentos, lixiviando pelo solo muito mais rapidamente que 

outros microelementos. Diferentemente de outros minerais que tendem a 

depositar-se próximos à superfície, seguindo a aplicação, o boro é fracamente 

absorvido e pode rapidamente passar através do perfil do solo, percolando com 

o movimento da água até o lençol freático e subterrâneo. Por esta razão, 

concentrações significativas de boro nos esgotos a serem aplicados podem vir 

a causar restrições em sua disposição. 34 
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3.4.14.8. Molibdênio 

Grandes quantidades de molibdênio podem ser adicionadas ao 

solo com pequeno efeito no crescimento das plantas. O molibdênio aplicado ao 

solo é prontamente absorvido pelas culturas, e sua disponibilidade às mesmas 

cresce com a elevação do pH. Como um micronutriente, o metal é requerido em 

pequenas quantidades pelas plantas, e é essencial, em baixas concentrações, 

na dieta dos animais. Esse metal é essencial ao organismo humano em 

quantidades traço, por participar da molécula de várias metaloenzimas, tais 

como a xantinoxidase. Considerado relativamente não tóxico, em altas 

concentrações pode causar distúrbios como a astralgia. Para alguns animais, 

particularmente os ruminantes, concentrações baixas como 5 mg/Kg na 

alimentação podem vir a ser tóxicas. 34
•
36

·
72

·
82 

A toxidez do molibdênio e a sua severidade estão relacionadas à 

quantidade ingerida em relação ao cobre e ao S04; altas concentrações de 

molibdênio com baixas concentrações de cobre ingeridas constituem-se na pior 

situação possível. O potencial de risco associado à acumulação do molibdênio 

nos tecidos das plantas deve ser cuidadosamente avaliado, antes da disposição 

dos respectivos esgotos na irrigação de culturas para pastoreio e alimentação 

animal. 34 

3.4.14.9. Metais Pesados no Escoamento à Superfície 

Os dados a seguir referem-se ao sistema de disposição no solo 

por escoamento à superfície da Fazenda de Weribee -Austrália, que trata os 

esgotos da região metropolitana de Melbourne constituídos, na sua grande 

maioria, em efluentes domésticos, porém possuindo quantidades e diversidade 
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representativas de esgotos industriais. Os resultados apresentados na quadros 

e nas figuras abaixo foram obtidos quando o sistema completava 1 00 anos de 

plena operação. 

O Quadro 33 mostra a eficiência do escoamento à superfície na 

remoção de alguns metais pesados, referindo-se às suas concentração no 

afluente e no efluente do sistema, independentemente do que ficou retido no 

solo, do que foi utilizado pela vegetação, do que lixiviou, etc. 

QUADRO 33. Eficiência do escoamento à superfície da Fazenda 

de Werribee - Austrália em relação a alguns 

metais pesados. 

Metal Pesado 

Cobre 
Cadmio 
Zinco 
Nlquel 
Chumbo 
Cromo 

Eficiencia 
na remoção: 

% 

92 
47 
94 
85 
96 
83 

Fonte: McPherson84
, Melbourne Water86 

Na Figura 95, são apresentadas as reduções gradativas nas 

concentrações de alguns metais pesados, na disposição por escoamento à 

superfície em relação à distância do ponto de aplicação dos esgotos. 
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FIGURA 95. Remoção de metais pesados no escoamento à 

superfície em relação à distância do ponto de 
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A Figura 96 apresenta as concentrações de alguns metais 

pesados em relação à profundidade do solo, comparando com concentrações 

em solos controles, tanto totais, como extraíveis em HCI, e a Figura 97 mostra a 

provável acumulação dos mesmos no solo, através dos anos. 
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FIGURA 96. Concentração de alguns metais pesados em relação 

à profundidade nos módulos de escoamento à 

superfície. 
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FIGURA 97. Acumulação de alguns metais pesados, através dos 

anos, no sistema de escoamento à superfície. 
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3.4.14.1 O. Metais Pesados no Sistema Solo - Planta -Animal 

Igualmente ao item anterior, e sob as mesmas condições, os 

dados apresentados a seguir, referem-se ao sistema de escoamento à superfície 

da Fazenda de Werribee- Austrália. 
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O Quadro 34 é a sobreposição de dados de diversos quadros, 

obtidos a partir de resultados colhidos após 1 03 anos de disposição dos 

esgotos no solo, representando uma situação momentânea do ano de 1994, 

inclusive comparando situações das áreas irrigadas e não irrigadas da 

Fazenda, bem como áreas não irrigadas de fora da Fazenda. 

QUADRO 34. Concentração de metais pesados no solo, nas 

plantas e nos tecidos dos animais, em mg/Kg. 

SolO- (20 em Dftlf.l Culturas - Pastagem T6cidos Animais 
Metais AI.. ela ~.i. .. IA~.....,. AI. .. AI. .. AIQ""'" Flaadc Rm F- F- -- - F- --· 'koeela -· Jn. ...... ela ...... ela ....... 

~ ~ ela o1ni8- olinit F- F- F- c- F- F- c-F- dnill ~ -· ~ -i -ela F- F-
11.3 S,l 43.9 14,4 19.11 18.9 

Cobre 980 11 13 3.3 *2.8 2.0- 1S.O :1:2.8 :t:1S.2 II4,S *3.2 *1.2 * 2.5 

0.07 0.07 0.05 

Cromo 8!íO 28 22 0.1 1.9 0.1-0.5 :1:0.05 <0.05 <0,05 *0.05 <0.05 *0.03 

0.20 0.38 0,17 2.07 1.2 3.32 

C..dmio 12 <1 <1 0.03 *0.14 0.2- 0.8 :t0.28 :1:0,05 0.711 *1,03 :t0.2 :1:1.53 

337 238 372 502 497 1125 
Ferro 21750 20000 17800 110 515 250-800 * 1011 :t97 :1: 114 :t:93 :1: 1011 :1:183 

3,6 112 0,93 0.25 1.21 2.2 0.32 

Chumbo 315 22 24 o. e *1.8 0.1- 10,0 :t:0,75 :1:0,21 :t0.09 *0.53 :t:0,3 :1:0.19 

0.08 

NIQuel 133 19 20 1 1,3 0.1- 3.5 <0,05 <0.05 < 0,10 :t:O.Ofl <0,05 < 0.1 

52.2 1.55 139 266 94.5 111.2 96.1 

Z'JnCO 1238 44 49 41 :1: 11.1 8.0-60.0 :t:46 :t:38 :t:77 :1:11.4 :t:36,5 :1:14.3 

1,1 22 2.0 3.2 0.7 0.7 08 

Molibid~io 35 < 1 < 1 :1:0,2 :t:0.7 :1:0.3 :t 0.3 :1:0.3 :t:O.I :1:0.18 

Fonte: Croxford22
, Melbourne Water Corporation85 

A Figura 98 ilustra a redução da concentração de alguns metais 

pesados na cadeia de transferência solo-pastagem-tecidos animais, 

comparando dados de áreas irrigadas com áreas não irrigadas. Deve-se 
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observar que o cobre apresenta-se como uma exceção da tendência observada 

nos outros metais pesados. 

FIGURA 98. Concentração de alguns metais pesados na cadeia 

de transferência solo-planta-animais, comparando 

área irrigada com área não irrigada. 
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3.4.15. Microrganismos 

lOO; 

... ... 
......... 100 

r 
o 

100 

... ... 
"- \0 

r 

... ... 
......... 
r 

~ 
'!~ I> .. 

o' 

SOLO PASTAGEM FiGADO 

6 
CROMO 

!? ::: ~~ -. 
SOLO PASTAGEM FiGADO 

CHUMBO 

PASTAGEM FiGADO 
ZINCO 



222 

Neste item serão comentadas detalhes dos contaminantes 

biológicos de importância para os aspectos de saúde pública, como os vírus, 

bactérias, protozoários e helmintos, bem como os processos de sua redução e 

controle em sistemas de disposição de esgotos no solo, notadamente no 

escoamento à superfície. 

3.4.15.1. Contaminantes biológicos 

• Vírus 

Inúmeros vírus podem infectar o trato intestinal humano e, a 

partir daí, contaminar novamente outros hospedeiros através de ingestão ou 

inalação. Um grama de fezes pode conter cerca de 109 partículas viróticas 

infecciosas, provenientes de portadores que podem ou não apresentar 

sintomas. Esses vírus, embora não possam multiplicar-se fora do hospedeiro, 

podem sobreviver por semanas e meses no meio ambiente, principalmente a 

temperaturas inferiores a 15°C. Pode-se observar concentrações de 105 

partículas infecciosas por litro de esgotos municipais brutos e, por conseguinte, 

concentrações semelhantes em solos onde estes esgotos são dispostos. 6 .7
6

.
82 

Embora outros grupos de vírus possam ser encontrados nas 

fezes, os cinco grupos mais importantes são os adenovírus, os enterovírus 

(incluindo-se o poliovírus), o vírus da hepatite A, o reovírus, os vírus 

causadores de diarréia (em especial o rotavírus)6
·
13

, e o parvovírus. Existem 

mais de 100 diferentes enterovírus excretados pelo homem, os quais podem vir 

a produzir infecções e doenças. 

Entre os enterovírus, alguns poliovírus não conduzem, 

necessariamente, à doenças com sintomas graves; entretanto, podem ocorrer 
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desde infecções moderadas até a paralisia de alguns membros, ou até mesmo 

a morte. Estima-se que a poliomielite com paralisia ocorre em apenas 1 entre 

1000 indivíduos contaminados. Quanto ao Echovírus e ao Coxsackíevírus, o 

número de pessoas infectadads é bem maior, e os sintomas são os mais 

variados, podendo ocorrer desde uma simples febre até a miocardite, passando 

por meningite, problemas respiratórios e também paralisia. 6
·
36

·
82

·
117 

• Bactérias 

As fezes de indivíduos saudáveis contêm grande número de 

bactérias comensais de várias espécies, podendo variar muito em função da 

estrutura epidemiológica da população considerada e sendo, por esses motivos 

e por razões econômicas, utilizadas como indicadores de poluição fecal. 

Entre os indicadores mais usados, destaca-se o coliforme fecal 

Escheríchia co/i e o Enterococci, também sempre presente nas fezes humanas. 

Por outro lado, algumas bactérias anaeróbias, como o Clostrídium bacteroides_e 

o Bifidobacteríum, também servem como indicadores. 82 

As bactérias indicadoras normais nem sempre preenchem as 

características ideais, particularmente nos casos agudos de desarranjos 

intestinais, em que as patogênicas podem predominar. Os organismos 

indicadores comumente empregados, servem apenas para indicar a existência 

da poluição fecal, e não podem ser tomados como medida do grau da poluição 

ou da presença de microrganismos patogênicos. De modo geral, se for 

constatada a contaminação fecal da água, pode-se supor a presença de 

elementos patogênicos. 6 '
80 

As principais bactérias patogênicas, ou potencialmente 

patogênicas, excretadas com as fezes são: Campylobacter foetus (spp. jejum), 
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Escherichia co/i (patogênicas), Salmonella (typhi, paratyphi e outras), Shigella 

spp., Vibrio cholerae e Yersinia enterocolitica. Apesar delas terem acesso aos 

hospedeiros mais comumente via água, alimentos ou mãos sujas, às vezes o 

fazem através dos pulmões, por inalação de partículas sob forma de aerossóis, 

ou pelos olhos, depois de esfregados com as mãos sujas. 

A diarréia é o mais importante dos sintomas das infecções 

intestinais. As bactérias podem invadir o organismo causando infecções 

localizadas ou generalizadas, sendo estas invasões bastante características da 

febre tifóide ou outras febres entéricas, causadas pelas salmonellas. Quando a 

infecção fica restrita aos intestinos, o contágio entre indivíduos dá-se pelas 

fezes. Por outro lado, quando a infecção é generalizada, as bactérias têm 

acesso à corrente sangüínea e, em seguida, à urina. Nestes casos, a 

contaminação pode dar-se, também, pela urina. Alguns patógenos 

apresentados anteriormente, podem também infectar o homem a partir de fezes 

de outros animais, sendo de suma importância que este fator seja considerado 

nas concepções de barreiras sanitárias específicas. 82
·
100 

• Protozoários 

Existem alguns protozoários e agentes metazoários que são 

patogênicos ao homem e que podem ocorrer nos esgotos municipais. As 

formas infectantes desses protozoários passam pelas fezes na forma de cistos 

que, quando ingeridos, infectam o indivíduo. Dentre os protozoários, algumas 

espécies são consideradas patogênicas: Balanfidium co/i, Entamoeba 

histolytica, Giardia lambia e Cryptosporidium. 36
·
82 

Provavelmente, o mais importante dos parasitas é o protozoário 

Entamoeba histolytica , o qual é responsável pela disenteria amébica e pela 
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hepatite amébica. A ameba é encontrada nos esgotos na forma de cistos, 

excretados pelos humanos infectados. O cisto entra em um novo hospedeiro 

susceptível através dos alimentos e da água, desenvolvendo-se nos intestinos, 

e reiniciando o ciclo com a eliminação de cistos. 

O afloramento de doenças de veiculação hídrica ao redor do 

mundo, tem sido relacionado com os protozoários Giardia lambia e 

Cryptosporidium; entretanto, não existem casos relatados destes protozoários 

em práticas de censo. 

O flagelo de Giardia lambia é a causa da giardíase, que é 

responsável por distúrbios gastrointestinais, diarréia e desconforto 

generalizado. Este flagelado tem emergido como das mais importantes causas 

de doenças de veiculação hídrica. O Cryptosporidium causa doenças 

diarréicas, com oocistos estando no estágio infeccioso.6
·
36

·
101 

• Helmintos 

Muitas espécies de helmintos têm o homem como hospedeiro; 

entre elas, algumas podem causar sérias doenças, porém grande número 

infecta o homem de forma assintomática. Dentre as espécies, pode-se citar 

como importantes Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, 

Diphyllobathrium /atum, Enterobius vermicularis, Schistossoma mansoni, Taenia 

saginata, Taenia solium, Trichuris trichirare Strongyloides stercoralis. 36
'
101 

Com exceção dos Strongyloides, os helmintos não se multiplicam 

dentro do organismo hospedeiro; a contaminação é feita através de ovos 

eliminados no meio ambiente. Estes ovos, sendo ingeridos por um novo 

hospedeiro, darão lugar a novos organismos e, assim, completando o complexo 

ciclo de vida. 
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Existe uma diferença bastante grande no mecanismo de 

transmissão de doenças pelos helmintos, quando comparados aos vírus, às 

bactérias e aos protozoários, os quais reproduzem-se dentro do hospedeiro, de 

forma assexuada. 

A representativa maioria dos helmintos que parasitam o homem 

tem sexos distintos, o que vem a condicionar a produção de ovos. Um indivíduo 

infectado com um único verme, ou então com vários porém do mesmo sexo, 

não tem importância do ponto de vista epidemiológico, devido à impossibilidade 

de transmissão para indivíduos não infectados.82
·
101 

A vida livre na fase larvária dos nematóides não é patogênica ao 

ser humano. Os ovos e as larvas são resistentes ao estresse do meio 

ambiente, e podem sobreviver aos procedimentos usuais de desinfecção; 

entretanto, os ovos são prontamente removidos por processos utilizados na 

prática do tratamento dos esgotos, como a sedimentação, a filtração e os 

sistemas de lagoas de estabilização. 36 

3.4.15.2. Mecanismos de remoção dos microrganismos por 

disposição dos esgotos no solo 

A remoção de microrganismos como bactérias, vírus, 

protozoários e helmintos (ovos), contidos nos esgotos, por meio da disposição 

no solo, é efetuada através da sedimentação, filtração na camada orgânica 

superficial do terreno e da vegetação, adsorção às partículas do solo, 

dessecação durante os períodos secos, radiação, predação e exposição a 

outras condições adversas. 
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O tamanho relativamente grande das bactérias, dos protozoários 

e dos hefmintos (ovos), maior que 25 micras, resulta numa remoção altamente 

eficiente através da filtração física nos solos, e pela atividade microbiológica na 

primeira camada orgânica, de aproximadamente 1 em de espessura. 

A adsorção é também importante na remoção das bactérias, 

porém, no caso dos vírus, a remoção é quase que dada inteiramente pela 

adsorção às partículas do solo, uma vez que, pelas dimensões distintas dos 

mesmos, a filtração exerce pouca influência. Como ilustração, vide Figura 99, 

que compara dimensões de alguns organismos.27
·
34

·
101

·
151 

FIGURA 99. Tamanho comparativo de alguns microrganismos. 

Entamoebo histolytico C Oisenteria Amebiano ) 
20)J X 2~)J 

Fonte: Lewis80 

Escherichio coli 
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0.6)J X 0.7)J X 2.~}.1 

• 
• 

ShiQIIIO sp. 
( OiMnttrio Bocilar) 
0.4)J X 0.6)J X 2.~}1 

Psittacosis Virus 
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Bocteri6fooo Virus 
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Virus do Poliomielite 
0.01 }.1 
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Como citado, a filtração física e a ação biológica dos 

microrganismos (predação e competição), presentes nos solos não estéreis, 

são os principais fatores na remoção das bactérias, dos protozoários e dos 

helmintos (ovos) que, quando mortos, são convertidos em dióxido de carbono e 

amônia por organismos predadores. A ação biológica é particularmente efetiva 

nas camadas orgânicas superficiais do solo, onde a presença de ar propicia o 

desenvolvimento dos processos aeróbios, mais intensivos que os anaeróbios, e 

onde a disponibilidade de alimentos possibilita a existência de população maior 

e mais diversificada de microrganismos. Estima-se que este mecanismo 

represente cerca de 92-97% da remoção total dos microrganismos nas 

disposições no solo, já que é nesta primeira camada superficial, de cerca de 1 a 

1,5 em de espessura, que a dessecação, a radiação e a temperatura atuam de 

maneira mais efetiva. 34
'
96

'
101 

Estes mecanismos explicam porque a fina camada permeável 

existente à superfície mesmo dos solos mais impermeáveis, pode ser efetiva na 

remoção de microrganismos, e explicam também porque os esgotos infiltrando

se por pouco mais de 1,5 m de solo superficial não saturado, mostram-se mais 

depurados, do que numa percolação de várias dezenas de metros na zona 

saturada dos lençóis subterrâneos, ou em zonas de solo inerte.39
•
96

·
151 

Como comentado anteriormente, em relação aos tamanhos das 

bactérias e dos parasitas, os vírus são extremamente pequenos, e a sua 

remoção depende, quase que exclusivamente, da adsorção. Os vírus são 

compostos de ácidos nucleicos encapsulados num revestimento proteico, 

mimetizando, portanto, as características coloidais das proteínas. A adsorção 

de tais colóides hidrofílicos é grandemente influenciada pelo pH, pela presença 
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de cátions e pelos grupos ionizáveis entre os vírus. Os vírus são muito 

negativos em meio de pH elevado, e muito positivos em baixos pH(s). O pH 

isoelétrico para vírus entéricos é, em geral, inferior a 5; assim, na faixa de pH 

da maioria dos solos, os enterovírus apresentam uma carga negativa.80
·
101 

Existe uma boa correlação entre as taxas de adsorção, a 

capacidade de troca de cátions, a área superficial específica e a concentração 

de matéria orgânica. Assim, solos com maior conteúdo argiloso, apresentam 

uma maior taxa de adsorção do que solos arenosos. A relação entre a taxa de 

adsorção e o pH do solo é negativa, ou seja, quanto mais baixo for o pH do 

solo, maior será a carga positiva das partículas virais, e mais facilmente elas 

serão adsorvidas. 80 

A contenção dos vírus é também afetada pelo grau de saturação 

dos poros; quanto mais saturados eles forem, menor é a oportunidade de 

contato entre as superfícies. Desta maneira, para favorecer a remoção de vírus, 

deve-se evitar grandes cargas hidráulicas repentinas, ou distribuição desigual 

da carga de efluentes. Como a intensidade das chuvas não pode ser 

controlada, depreende-se que as mesmas aumentam a saturação do solo e, por 

conseguinte, reduzem momentaneamente a taxa de adsorção. 

A diferença no potencial de carga negativa entre os membros de 

uma população específica de vírus, é responsável pela adsorção de alguns 

próximo à superfície do solo, enquanto outros prosseguem sua movimentação 

através do perfil longitudinal. A velocidade do movimento da água através do 

solo pode ser o fator mais importante para a profundidade de penetração dos 

vírus, ou seja, a adsorção pode não se constituir em fator importante de 

remoção na zona saturada, sobretudo no caso de formações em que a 
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velocidade de movimentação da água no solo seja elevada (superior a 1 m/dia). 

Ao penetrar o lençol aqüífero, as bactérias e os vírus podem ser transportados 

a consideráveis distâncias.27
·
80 

As suspensões bacterianas em água podem ser classificadas 

como biocolóides hidrofílicos, na medida em que apresentam um potencial zeta 

negativo a um pH 7,0, sendo então muito solúveis. Isto significa que também as 

bactérias podem ser removidas (retidas) por adsorção em camadas do solo não 

consolidadas. 

Como visto, a capacidade de adsorção de um solo, geralmente 

aumenta com o aumento da quantidade de argila; todavia, o tamanho diminuto 

das partículas em solos argilosos, gera uma certa filtração de bactérias na 

superfície. A partir deste dado, fica difícil estabelecer a importância relativa 

entre a filtração e a adsorção na remoção de bactérias dos esgotos.27
·
80 

A reversão do processo de adsorção com o decréscimo do 

potencial iônico, tem implicações práticas para a contaminação das águas 

subterrâneas. Bactérias e vírus, previamente adsorvidos, podem ser liberados 

por pesadas chuvas. 

A remoção de bactérias e vírus por adsorção é também 

favorecida pela maximização do tempo de residência dos esgotos na zona não 

saturada, isto é, pelo maior contato possível entre o efluente líquido e o meio de 

adsorção. Isto deve ser obtido pela manutenção de uma baixa carga hidráulica, 

ou pela redução da taxa de infiltração, o que ocorre naturalmente após a 

relativa colmatação da superfície de infiltração. 

Com relação à presença de matéria orgânica solúvel, vale 

salientar que a mesma compete com os organismos por locais de adsorção nas 
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partículas de solo, o que resulta numa menor adsorção ou, até mesmo, no 

desprendimento dos microrganismos já adsorvidos. 

No que refere-se à influência da temperatura na remoção de 

microrganismos dos esgotos por disposição no solo, cabe salientar que o 

aumento acelera a mortalidade, sendo que as baixas temperaturas prolongam a 

sua sobrevivência. 13
'
80 

3.4.15.3. Remoções de microrganismos em sistemas de 

disposição no solo 

Nos sistemas de disposição por irrigação em solos de textura 

fina, a remoção de bactérias e parasitas é alta (99,9%), e acontece quase que 

completamente nos primeiros 150 em de profundidade. As bactérias são 

eliminadas em duas fases, durante as primeiras 48 horas após a irrigação, 90% 

delas morre; a quantidade remanescentre de bactérias morre durante as duas 

semanas seguintes. 

Para os sistemas de disposição por infiltração, a remoção é 

também da ordem de 99,9% para bactérias, protozoários e helmintos (ovos), 

dependendo da temperatura, tempo de detenção, textura do solo, taxa de 

aplicação, profundidade do lençol freático, etc. 

No que diz respeito à remoção de vírus, ambos os sistemas 

citados retêm e reduzem 90 a 99% deles nos primeiros 1 O em de profundidade, 

sendo que a redução de 99,99% é alcançada numa distância média de 9 m 

abaixo do ponto de aplicação. Os números apresentados anteriormente devem 

ser considerados com muito cuidado, pois dependem da adequabilidade de 

diversos fatores favoráveis ocorrendo ao mesmo tempo. Num sistema de 
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infiltração em solo de areia e cascalho, em Fort Devens, Massachusetts- EUA, 

foram isolados vírus a uma profundidade de 18,3 m, e distância horizontal de 

183m da área de aplicação. 27
•
39 

Nos sistemas de escoamento à superfície, bactérias e parasitas 

são retidos e removidos na superfície do solo por filtração, predação biológica, 

radiação ultravioleta, alcançando uma eficiência de até 95% no primeiro 

centímetro, e podendo chegar a 98 ou 99% de remoção destes microrganismos 

no sistema como um todo. 

Quanto à retenção e remoção de vírus com o sistema de 

escoamento à superfície, a eficiência apresenta-se, via de regra, pouco melhor 

que os tratamentos secundários convencionais; isto deve-se ao fato de que é 

um processo que, na maioria dos casos, apresenta efluente líquido coletado 

das plantas de tratamento e, se as taxas de aplicação, bem como o tempo de 

detenção, não forem suficientes, o referido efluente pode ainda carrear 

quantidades remanescentes de vírus e outros microrganismos.6
•
39

•
101 

O Quadro 35 apresenta a eficiência do sistema de disposição de 

esgotos brutos no solo por escoamento à superfície, na Fazenda de Werribee

Austrália, em relação à remoção de diversos microrganismos, com diferentes 

taxas de aplicação superficial, e também em relação à distância do ponto de 

aplicação dos esgotos. Foram utilizados módulos de 40 m de largura por 400 m 

de comprimento. 
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QUADRO 35. Eficiência de sistema de escoamento à superfície 

em relação à remoção de alguns microrganismos, 

com diferentes taxas de aplicação superficial, e a 

diferentes distâncias do ponto de aplicação. 

Organismo I 1 00 ml 
Distancia do Taxa de 
Ponto de AplicaçAo Salmonella Pseudomonocs 
Aplicaçlo Superficial Eco li Coltformes SPP aeruglnosa 

(m) (em/dia_} 

Mlente 

____ _.,.. 

~ 2,3 X 107 4,3 X 107 2,3 X 103 2,3 X 105 

2,7 2,3x106 2,3x106 23 2,3 X 105 
200 1,7 

2,3 X 104 2,3 X 104 <2 400 
1 ,o <2 150 230 930 

2,7 2,3 X 104 4,3 X 104 <2 <3 
400 1,7 230 230 <2 <2 

(Efluente) 1 ,o <2 150 <2 <2 

Fonte: Paspaliaris & Hodgson 102 

3.5. Aspectos sanitários 

Em substituição à irrigação com água de abastecimento, os 

esgotos, tratados ou não, têm um importante papel como recurso a ser 

gerenciado pois, além de preservar os mananciais como fonte de água potável 

para abastecimento e outros usos prioritários, o reuso dos esgotos apresenta 

também vantagens econômicas com a disposição no solo. Os objetivos 

primordiais no reuso dos esgotos são o de garantir que o mesmo seja efetuado 

racionalmente e, ao mesmo tempo, que a saúde pública seja preservada e 

protegida. 

A disposição dos esgotos municipais representa uma fonte 

valiosa de energia, que é possível de ser utilizada, com conseqüente redução 
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da poluição ambiental, assim como propiciando um grande incremento na 

produção agrícola, com riscos mínimos quanto aos aspectos da presença de 

poluentes industriais, dos metais pesados e dos efeitos maléficos dos 

nutrientes, porém, com uma potencialidade de risco muito grande no que refere

se à contaminação por microrganismos patogênicos. A proteção à saúde 

quando da disposição dos esgotos no solo, deve ser fixada através de medidas 

integradas que podem incluir desde tratamento preliminar dos esgotos, até o 

controle da exposição humana, passando pela escolha da técnica adequada de 

disposição, pela definição de áreas de proteção, pela escolha da cultura a ser 

utilizada no sistema solo-planta, e outras providências que representem 

barreiras sanitárias à contaminação, buscando-se reduzir os pontos frágeis dos 

sistemas, como poderão ser verificados a seguir. 1
·
49

·
52

·
151 

3.5.1. Aceitabilidade das emissões pela população 

A palavra "esgoto" tem uma conotação negativa para a maior 

parte da população, que desconhece os sistemas de tratamento e seu reuso. 

Rumores de que um sistema de tratamento ou de reuso de esgotos por 

disposição no solo está sendo proposto, podem causar uma carga emocional 

considerável aos residentes da localidade, principalmente aqueles que residem 

fisicamente próximos do local a ser utilizado para construção da planta. 83
·
149 

Provavelmente as atitudes mais restritivas à aplicação de 

esgotos no solo são oriundas dos possíveis efeitos adversos à saúde pública. 

Existe preocupação que o cádmio, o chumbo e alguns compostos orgânicos 

possam entrar na cadeia alimentar, ou ser diretamente ingeridos. O risco de 

que os organismos patogênicos e ovos de parasitas possam ser disseminados 
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pela aplicação no solo, também representa um desconforto considerável. Não 

deixando de citar os possíveis maus odores, proliferação de insetos e 

movimentação rotineira de máquinas e caminhões. 

Ameaças à saúde da comunidade e ao meio ambiente, e a 

possibilidade da existência de incômodos, podem romper as relações de 

mercado e desvalorizar propriedades próximas à área escolhida para a 

disposição/reuso dos esgotos causando, em muitos casos, duras resistências à 

implantação do sistema. 26
·
49

·
93 

Importantes fatores sacio-culturais e religiosos afetam a 

praticabilidade e a aceitação de sistemas de disposição de esgotos no solo. Por 

exemplo, em algumas áreas da Ásia, particularmente na China, o uso de 

excretas sem tratamento na agricultura é profundamente enraizado e 

largamente aceito como norma cultural. Por outro lado, em alguns países, 

restrições religiosas e culturais proíbem qualquer tipo de contato com fezes 

humanas. A prontidão da população em aceitar novas idéias e mudanças em 

valores tradicionais é algo imprevisível.63
·
90

·
99 

Existem atitudes gerais em relação ao tratamento/reuso dos 

esgotos por disposição no solo que prevalecem de forma aproximada em 

algumas comunidades. Mulheres são menos receptivas à disposição de 

esgotos no solo do que os homens, pelo fato delas serem tradicionalmente 

responsáveis pela saúde e higiene dos membros da família sendo, portanto, 

mais relutantes às idéias e práticas que podem vir a apresentar riscos à saúde. 

A idade é um outro fator; inovações tecnológicas não são aceitas de pronto 

pelas pessoas de mais idade, e a disposição no solo não é uma exceção. O 

nível de instrução formal também pode vir a representar, de maneira genérica, 
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uma certa resistência à disposição/reuso, pela facilidade ou não de 

compreender de forma correta o processo. 

Quando trata-se de disposição de esgotos para fins agrícolas, 

está lidando-se, obviamente, com agricultores e também com fatores 

econômicos, sendo necessário, portanto, compatibilizar no gerenciamento 

destes sistemas; de um lado os interesses de produtividade e econômicos dos 

produtores, os quais caracterizam-se por análises, considerações e efeitos de 

curto prazo e, de outro lado, os riscos e efeitos de longo termo, como por 

exemplo, a possibilidade de acumulação de metais pesados por 1 O ou 15 anos 

de disposição, ou a não menos perigosa contaminação biológica dos lençóis 

subterrâneos, efeitos estes que podem vir a afetar a comunidade como um 

todo, de forma às vezes até irremediável. 49
•
81 

A literatura disponível sugere a existência de pequenos riscos às 

pessoas que trabalham direto nas plantas de disposição, e não documentam a 

existência de riscos às populações adjacentes aos sistemas de disposição de 

esgotos bem gerenciados. Entretanto, podem ocorrer resistências à 

implantação/operação de sistemas de disposição de esgotos, pois as pessoas 

têm, intuitivamente, suspeitas de que as condições destes sistemas são 

inseguras, ou até mesmo insalubres, sendo indispensáveis programas que 

possibilitem a participação da comunidade. 24
·
26

·
36

·
49

·
151 

Esta participação deve ser efetivada através de sistemas de 

informações a respeito do processo, desde a fase de concepção/projeto, 

construção, operação/manutenção e, principalmente, este canal de interação 

deve permanecer ativo durante o período em que o sistema estiver em regime, 

através de informes do desempenho e da avaliação do mesmo. 



237 

O processo de participação comunitária é tão importante que 

alguns sistemas chegaram a ser abandonados pela não aceitação das 

condições pela população usuária, e outros sistemas experimentaram sucesso 

pelas boas condições de operação/manutenção mas, principalmente, pelo 

efetivo envolvimento dos usuários, de maneira formal e institucional, através de 

comitês multidisciplinares de acompanhamento, formados por membros da 

comunidade, como foi o caso de alguns sistemas do Estado de Ohio, nos 

Estados Unidos, do sistema de disposição da Grande Chicago (EUA), Fulton 

Conty (EUA), Muskegon Conty (EUA), Braunschweig (Alemanha), e muitos 

outros.10.24,26,31 .36 

Considera-se tão importante quanto a participação comunitária, 

um programa continuado de educação sanitária, para uma efetiva compreensão 

do processo com todas as vantagens e desvantagens do mesmo, postas de 

maneira clara, buscando o comprometimento saudável e efetivo dos usuários. 

Este assunto é tão relevante, que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA -

USEPA, dedica um capítulo inteiro aos programas públicos de informação em 

seu manual de reuso. Entende-se que o maior obstáculo para a aceitação dos 

sistemas de disposição no solo, é justamente a falta de informação, a qual pode 

distorcer ou até mesmo não explicitar os fatos reais. 32·36
·
64

·
151 

3.5.2. Proliferação de moscas e mosquitos 

Moscas e mosquitos são insetos com metamorfose completa, a 

qual pode ser dividida em 4 fases distintas, ovo, larva, pupa e inseto adulto. No 

Brasil, devido às altas temperaturas, este ciclo completa-se de 4 a 1 O dias, 

dependendo da espécie do inseto. A reprodução das moscas e dos mosquitos 
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dá-se em qualquer tipo de matéria orgânica úmida, e em qualquer grau de 

putrefação onde exista alimento apropriado às larvas. 15 

A bibliografia disponível indica a existência de duas importantes 

fontes de proliferação de moscas e mosquitos no Estado de São Paulo; em 

ambos os casos pode-se verificar a importância da umidade do meio, para 

propiciar a proliferação dos insetos. Serão apresentados detalhes a respeito 

destas duas fontes e, também, da possibilidade da proliferação de insetos numa 

disposição de esgotos no solo por escoamento à superfície, mostrando a 

importância da alternância das regas no controle destes incovenientes. 

Uma das fontes relatadas, é a resultante da disposição da 

vinhaça (resíduo) de usinas de açúcar e álcool. Dependendo de como a 

vinhaça é utilizada na agricultura, podem ocorrer áreas sobrecarregadas do 

resíduo, o que propicia condições ideais de proliferação de moscas, 

especialmente da Musca domestica. Os locais preferidos são as margens dos 

canais, bem como as margens e a superfície dos reservatórios de equalização. 

Dos fatores que influenciam na infestação, a umidade do solo e a 

taxa de aplicação da matéria orgânica são dos mais importantes. A umidade 

ótima para o desenvolvimento das diversas fases do ciclo das moscas está 

entre 20 e 30%. Larvas não são encontradas em áreas bem drenadas e 

irrigadas por aspersão com taxas entre 30 e 60 m3/ha. 

Outro fator que tem influência no controle da produção das 

moscas, neste caso, é o pH do solo e da vinhaça. Com a disposição da 

vinhaça, inicialmente existe um marcante decréscimo do pH, seguido de um 

acréscimo devido ao desenvolvimento bacteriano, podendo alcançar valores 
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acima de 7,0, sendo que a faixa ideal do pH para desenvolvimento das moscas 

está entre 6,5 e 8,5. 15 

A outra fonte referida na literatura é a gerada pela utilização do 

esterco de frango na agricultura. O esterco produzido pelas granjas de frango 

de abate, ou de galinhas de postura, é largamente utilizado na agricultura para 

aumentar a produtividade. Neste caso, as moscas que proliferam são a Musca 

domestica e a Stomoxys calcitrans, com prevalência da primeira. 

Também para o caso do uso deste esterco, os principais fatores 

que propiciam o aparecimento das infestações, tanto na fase de armazenagem 

do mesmo, como na fase de disposição propriamente dita, são a umidade do 

solo e do esterco em si, bem como o teor de matéria orgânica da mistura, 

havendo, da mesma maneira que na disposição da vinhaça, uma grande 

influência do pH da composição solo-esterco. 15 

Em relatório a respeito do desempenho do sistema de disposição 

de esgotos domésticos por escoamento à superfície, na Fazenda de Werribee

Austrália, menciona-se a existência da Musca domestica infestando locais da 

fazenda de tratamento onde ocorria o acúmulo de lodo com alta umidade, tanto 

nos canais de distribuição, como no interior dos módulos, por erro operacional. 

Como as moscas são sensíveis à baixa umidade na fase de 

larva, o controle foi efetuado eliminando-se os acúmulos de lodo nos canais, e 

mantendo-se fina e seca a camada de lodo nos módulos, através de alterações 

nos turnos de rega. 22 

A presença de mosquitos na Fazenda de Werribee também é 

inibida, visto que eles precisam de água estagnada para a sua procriação, o 
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que não ocorre nos módulos de tratamento, pela alternância nas condições de 

umidade e rega. 

Assim, a existência e a infestação de moscas e mosquitos nos 

sistemas de escoamento à superfície é evitada através de uma boa prática 

operacional, pois mesmo que os ovos sejam depositados e venham a eclodir, o 

controle pode ser feito na fase de larva, por desidratação. 15
·
22

·
32 

3.5.3. Riscos de contaminação por microrganismos 

Conforme discutido no item 3.4.15.2., existem diversos 

mecanismos de remoção dos microrganismos presentes nos esgotos por 

sistemas de disposição no solo. Esta remoção, para ser efetiva, depende de 

diversos fatores e, mesmo que obtenha-se bons resultados, não significa a 

eliminação dos riscos à saúde pública de uma forma geral, pois os 

microrganismos estarão retidos no solo, ou percorrendo os lençóis subterrâneos 

e os corpos superficiais ou, até mesmo, sendo lançados na atmosfera através 

dos aerossóis. 

Assim, torna-se de grande importância a compreensão e a busca 

dos mecanismos e processos que venham a causar a morte e a eliminação 

destes microrganismos indesejáveis ao meio ambiente, e que representam 

riscos sanitários reais. 

Neste item serão considerados detalhes das condições e tempo 

de sobrevivência, bem como o transporte dos microrganismos no solo, nos 

lençóis subterrâneos e no ar, após serem dispostos juntamente com os esgotos 

a serem tratados. 
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Embora os protozoários (cistos) e os helmintos (ovos) 

representem um grande risco sanitário, além de poderem sobreviver por meses 

e até anos no meio ambiente, não existem evidências conclusivas registradas 

que venham correlacioná-los a problemas com sistemas de disposição no solo, 

desde que resguardados cuidados operacionais. 104
·
121

·
129 

Como referido nos ítens anteriores, os protozoários, os helmintos 

e algumas bactérias são relativamente grandes em relação aos vírus e outras 

bactérias, o que faz com que os primeiros sejam retidos bastante 

eficientemente na primeira camada do solo por sedimentação, por filtração, e 

até por adsorção. Esta retenção significa que o risco de que venham a percolar 

pelo solo, alcançando profundidades maiores ou até mesmo os lençóis 

subterrâneos, não seja representativo, razão pela qual, nos 3 próximos sub

ítens, importância maior será dado aos vírus e bactérias. 106
·
125

·
151 

3.5.3.1. Solo 

• Vírus 

Embora a natureza do solo afete as carcaterísticas de 

sobrevivência dos vírus, dois dos principais fatores que interferem são a 

umidade e a temperatura do solo, tornando possível, em condições 

desfavoráveis, um período de sobrevivência de 175 dias ou mais. A 

sobrevivência destes microrganismos também aumenta com o acréscimo do 

seu grau de adsorção ao solo. Isto significa que os solos que são mais eficazes 

na remoção (retenção) dos vírus são, também, os que permitem a persistência 

dos mesmos por maiores períodos. 
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A sobrevivência de enterovírus no solo aumenta a baixas 

temperaturas, mas não é afetada pelo potencial iônico. 

A redução de poliovírus mantidos por 84 dias em areia argilosa. é 

inferior a 90% a 4°C, mas pode chegar a 99,99% quando a 20°C, sob as 

mesmas condições. 80 

A inativação aeróbia dos vírus é mais rápida em condições não 

esterilizadas, e condições anaeróbias provocam uma redução na taxa de 

inativação. 7'
80

·
98 

A inativação de 80% do poliovírus 1 em areia saturada, mantida 

em uma faixa de 4 a 8°C de temperatura, pode consumir mais de 170 dias, 

enquanto que pode-se alcançar cerca de 96% de inativação destes vírus em 21 

dias, em areia seca, na mesma faixa de temperatura. 7
·
80 

Os vírus sobrevivem por um período maior em marga arenosa, 

obtendo-se uma redução de 90% deles, num período de 6 a 21 dias, a uma 

temperatura de 22°C, sendo que em areia, à mesma temperatura, obtém-se a 

redução de 90%, num período de 4 a 8 dias. Isto deve-se a maior capacidade 

de preservar a umidade do solo argiloso, na medida em que a secagem do solo, 

independente do tipo, aumenta consideravelmente a capacidade de tornar 

inativos os vírus. Uma umidade do solo inferior a 2, 9% é especialmente letal a 

esses organismos. 8'
60

'
61 .ao 

Pode-se esperar que a sobrevivência dos vírus aumente com a 

profundidade da penetração pois, próximo à superfície, eles sofrem os efeitos 

danosos dos microrganismos aeróbicos do solo, da evaporação, e das 

temperaturas relativamente mais elevadas. 58
·
80 

• Bactérias 
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Os períodos de sobrevivência de bactérias fecais relatados na 

literatura, variam amplamente, e os dados são freqüentemente influenciados 

pela possibilidade de reprodução das mesmas. Como no caso dos vírus, os 

fatores dominantes no controle da sobrevivência das bactérias no solo são a 

umidade e a temperatura. 27
•
30 

Os períodos de sobrevivência das bactérias variam de solo para 

solo mas, em geral, são mais longos em solos mantidos sob condições de baixa 

temperatura e umidade relativamente elevada. 

Os mais longos períodos de sobrevivência ocorrem sob 

condições de saturação; longos períodos estes que são causados pela falta de 

atividade autogênica por parte da microflora do solo. Na primeira camada de 30 

em de solo, começam a aparecer os actinomicetos e os fungos. Estes 

organismos produzem antibióticos e, conseqüentemente, contribuem para o 

extermínio das bactérias entéricas. 

A microflora do solo também compete com as bactérias entéricas 

pelos nutrientes disponíveis, e isto pode vir a desempenhar um importante 

papel na sua remoção. Assim, o período de sobrevivência das bactérias pode 

ser prolongado em solos em que os nutrientes encontram-se facilmente 

disponíveis. 19
'
27

'
30 

Em geral, os coliformes fecais sobrevivem por apenas 1 O 

semanas, com 90% de redução tendo lugar num período de duas a três 

semanas. Entretanto, sob condições de umidade e baixa temperatura, alguns 

podem sobreviver por vários meses. Onde as condições são de elevada 

temperatura e de solo bem drenado, a eliminação completa dos coliformes 

fecais ocorre dentro de duas semanas. 
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Pelos mesmos motivos observados para a sobrevivência dos 

vírus no solo, as bactérias que nele penetram mais profundamente, têm uma 

maior probabilidade de sobreviverem por mais tempo do que aquelas que são 

retidas próximas à superfície?8
·
80

'
115

·
151 

Os fatores que influenciam a sobrevivência de vírus e bactérias 

no solo são apresentados de forma suscinta no Quadro 36. O Quadro 37 

mostra fatores que influem na movimentação dos vírus no solo. 

QUADRO 36. Fatores que influenciam na sobrevivência de vírus 

e bactérias nos solos. 

FATOR EFEITOS 
Grau de Unidade Sobrevivência por mais tempo em solos úmidos, • durar-te perlodos de 

I precipitação pluvial prolongada. 
Temperatura Sobrevivência por mais tempo a temperaturas mais baixas. 

;PH O perlodo de sobrevivência é mais reduzido em solos écidos (pH3-5) do que 
em solos alcalinos(bactérias). A sobrevivência dot virut é prolongada com 
valores de pH próximos do neutro. 

jAdsorçAo A sobrevivência dos virus é ampliada com o aumento da taxa de adsorçllo 
' dos mesmos ao solo. 
I Matéria Organica Maior perlodo de sobrevivência das bacterias e possibilidade de reprodução 

! em presença de quantidades SlJftclentes de matéria orglnlca pode proteger 
os vtrus de tornarem-se Inativos. 

Antagonismo da Maior periodo de sobrevivência em solo esteril; a mlcroftora do solo 
' Mlcroftora compete com as bactérias por nutrientes; microorganismos aeróbicos do 
' solo afetam aclversantemente a sobrevivência dot virus, enquanto que os 

microorganismos anaeróblcos nllo a afetam. 
! Tipo de Vlrus Diferentes tipos de vtrus tem sensibilidades variadas a fatores autagOnlcos 

flsicos, quimicos e biológicos. 
1 Atividade A presença ou nlo de certos microorganismos tem lnftu6ncla na redução 
1 Microbiológica dos vtrus e das bactérias 
I Espécie e Alguns virus podem ter o perlodo de sobrevivência prolongada pela I concentraçlo de presença de certos cations. 
·S&IS 

~Agregação de Aumenta o perlodo de sobrevivência dos vlrut. 
Vlrus 

Fonte: Beavers & Gardner5 
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QUADRO 37. Fatores que influenciam na movimentação dos 

vírus no solo. 

FATOR EFEITOS 
Umidade A movímentaçlo de vlrus aumenta em solos com condlçOes de fluxo 

saturado. 
pH Baixo p H reduz a movlmentaçAo pelo Incremento na adsorçAo; alto p H 

aumenta a movímentaçAo dos vlrus no solo, pela reduçlo na adsorçAo dos 
mesmos às partlculas do solo. 

Espécies e O acréscimo nas concentrações lonlcos dos sais e o acréscimo nas 
concentraçao de valências catiOnicas aumentam a adsorçlo dos vlrus, reduZindo a 
sais movímentaçAo dos mesmos 
agregaçAo de Reduz a movlmentaçlo dos vlrus no solo. 
vlrus 
Propriedades do A movímentaçAo dos vlrus é multo maior em solos de testura grossa; existe 
solo um alto grau de retençAo em solos que contem argila (retençlo flslca e 

adso~çAoJ · 
Tipo de Virus A adsorçAo dos vlrus ao solo é relacionada à8 diferentes condlçOts flsico 

químicas da superticie dos mesmos. 
Matéria orgânica A matéria orgânica solúvel compete com os vlrus por locais de adsorçAo às 

partlculas de solo, assim, quanto menos os vtrus forem adsorvldos, maior 
será a sua movlmentaçAo no solo. 

Condições Altas taxas de aplicaçAo, bem como Intensas, chuvas, aumentam a 
hidráulicas movimentaçAo dos virus no solo. 

Fonte: Beavers & Gardner5 

O Quadro 38 e a Figura 1 00 apresentam períodos de 

sobrevivência de alguns microrganismos, em determinadas condições. 
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QUADRO 38. Tempo de sobrevivência de alguns microrganismos 

no solo. 

Agente 
patogênico Tem_po de sobrevivência, em dias -égua-<foce---- ------solo---------------

e esgotos a 
a20-30°C 20°C 

~rus•------------------------------------------------

Enterovirus b 

Bactérias 

< 120 
G< 50 

Coliformes Fecais • < 60 
G< 30 

Salmonella spp a 

Shigella spp a 

Vibrio cholerae c 

Protozoários 

cistos de 
E.histolytíca 

Helmintos 
ovos de Ascaris 
lumbricoides 

< 60 
G< 30 

< 30 
G<10 

< 30 
G<15 

< 30 
G<15 

vários 
meses 

44 
Fonte: Feachem et ai. 

< 100 
G< 20 

< 70 
G<20 

< 70 
G<20 

< 20 
G<10 

< 20 
G<10 

VáriOS 
meses 
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FIGURA 100. Persistência de alguns organismos patogênicos 

entéricos na água, no esgoto, no solo e em 

plantações. 

Of!GANISMO 

t Campyloboc~r spp. 
2. GiatdHT Iomb/ia· 
3. Cntomo.oG htstolyt~<:a 
4. Shigella II'P· 
5. \libtio chOIMW 
6. Solmonello typh1 
1 Salmon.oa· SfJtJ. 
a c sctwrc/'IIQ co~; t pattt; 
9. Enterovtrutn 
10 Mepottl•t A •t~rut 
11 AncylostOfM dUOdet~<tlt 
12. Tr/Citurtt "''"'Uftl 
13. TOftfiiO sog111ota 
14 Ascortt lumbriCOidH 

TAXA ' 
EXCRET. 

SOBREVIVÊNCIA (MESES) 

l i 2 I J 4 I ~ ' 6 i 7 I 8 I 9 i /0 l / 1 ! 12 i 

* média de sobrevivência a 20-30°C. 

- número típico médio de organismos por grama de fezes. 

Fonte: Shuval125 

3.5.3.2. Aqüíferos subterrâneos 

Como referenciado no item 3.5.3., a preocupação maior no que 

diz respeito aos riscos de contaminação das zonas mais profundas do solo e, 

por conseguinte, dos aqüíferos subterrâneos, deve estar centrada nos vírus e 

nas bactérias. 

Tanto a contaminação por vírus, como por bactérias, dependem 

de condições favoráveis para a movimentação e para a sobrevivência destes 

microrganismos nas zonas saturadas e não saturadas do solo. 
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A movimentação nas zonas saturadas do solo (aqüíferos) 

depende, diretamente, de diversos fatores, como da carga hidráulica, seja ela 

causada pela aplicação dos esgotos ou pelas chuvas, da velocidade de 

percolação, tanto na saturada, como na não saturada, da concentração de 

microrganismos no líquido a ser aplicado, dentre outros. A contaminação dos 

lençóis subterrâneos também depende, inversamente, de outros fatores, como 

do tempo de detenção dos esgotos na zona não saturada, da profundidade dos 

aqüíferos em relação à superfície de aplicação e da temperatura no meio. 8·
91 

O Quadro 39 apresenta alguns exemplos de deslocamento de 

bactérias na zona saturada do solo, em diferentes condições de temperatura 

mas, principalmente, sob diferentes características de solo, e de velocidade do 

líquido no subsolo. 
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QUADRO 39. Deslocamento de bactérias na zona saturada 

(incluindo o deslocamento através da zona não 

saturada). 

Desloc Vtlotldade Tampo da 
Locallzaçlo Solo 181tr81 6gua sub resldlncla Ttmp ObteMçhs 

(mJ (m/~ 00_ _m 

Smgapura. Artt1 mid1a 21 3 F 0111 da pt!U"Içlo peneCIWido o lençol 
Mala&ll lublllltneo 

Alabamt, M•amtdll 106 0~25 4-11 21 F OIH da pttMI!çlo penelr.!Mio O lençol 
EUA sulllllltneo 

Alabtma. Mil Grosn 24 e 17-22 F 0111 Ptl ptnllrwnio o lençol 
EUA lublllltneo 

Alabamt. Artt1 Grosn 3 17-22 Erw61ucro dllllil Mdimlnlerlna 1m 
EUA tomo dafoM1 

Alabame. Mil m6d11 3 05 e 17-22 F 0111 Ptl ptn11111Mo o lençol 
EUA tulllllltneo 

Bangtll Ocld Mil nWÔII 3 o 74 211.6 F 0111 dl Ptfblçlo PIIIIIIWido o lençol 
lndta lublllltneo 

Long l&land, Mil fina 122 Etlio da grMtnla hidl*lko indullclo • 
EUA 111111.-çlo da ..,..,."· 

Callfórrua. Mil 30-al 22 3 RlciiQI llllltill, tom dutnl .. I,.. IdoS. 
EUA ctnllll*lle 1ot1r1 o lençoltMilto 

Ontano. Mil sutosa 3 OI' 30 Etuentt do tlnQUI úpllto. lençol 
Canadi lublllltneo -
Omano. Mltfint 16 OI!' 30 Etuentt do llnQUI s6pllto, mllwl ele 
Canadi 1111111 da tm,.llimo 

OtiiWII, A/vllt nnon 15 c: da inlllrwçlo ••UICio O. 16m. aclml 
Ctntdi do 4'10Ut 

Bumham. Pedregulho 920 350 3 11 qtçlo da 0191f!ÍSmGS indltldolls num 
Nem Ztllnó11 a11Mon81 sitio da IPIIteçlo 10 solo 

Hmas B•r. Pedregulho 125 1eEI Simuleçlo da IIIZIII*IIo em luiMIIIçlo ele 
Noww Ztllndll 111MOOII ttOOIOI 

Color~~do. Rocha 29~ 25 Elutnle da tlnQUI 16ptico em 1t111no 
EUA nlUFIIÓI montlllhoiO 

Mothud•. Rocha 25~ 120 25 F0111 Mel ltc!Mde llrMt llllle•o 
Botsuono htur~~da rodloso hlunldo 

Ortgon. Marga de 15+ 3IX) ~13 Elul,., da IIIIICIUI t'JIIico luxo ripido 
EUA ti'QIIa snou llrMI lllllllltropom 

Oragon. Marg1 dt 15+ 30 ~13 Cernpo 111111111rwçlo submlnso em llnçol 
EUA II'QIII 6ft061 sullllll'tnlo tllllldo 

Fonte: Lewis80 
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Após os microrganismos movimentarem-se através do solo, e 

alcançarem os aqüíferos, passa a ser importante a compreensão e a avaliação 

do período e das condições de sobrevivência dos vírus e das bactérias nos 

aqüíferos subterrâneos. 

• Vírus 

Sabe-se muito pouco a respeito da sobrevivência dos vírus em 

águas subterrâneas podendo-se, contudo, fazer estimativas aproximadas a 

partir de dados existentes sobre a sua sobrevivência em águas superficiais. 

Diversos tipos de vírus entéricos necessitam de 2 a 100 dias 

para perder 99,9% de sua infecciosidade inicial, quando em suspensão em 

diferentes tipos de águas superficiais, com diferentes graus de poluição, a uma 

temperatura de 20°C. O tempo de sobrevivência é amplamente determinado 

pela temperatura e pelo grau de contaminação, sendo mais longo em águas 

muito limpas e em águas altamente poluídas. Estudos realizados com poliovírus 

1 e Coxsackievirus B-1, marcados radioativamente, indicaram que a 

desativação a temperaturas mais elevadas é devida aos danos causados ao 

ácido ribonucleico dos vírus. 58
·
80

·
91 

Assim, a temperatura é o fator individual mais importante no 

extermínio dos vírus, também em águas subterrâneas, sendo que pode-se 

esperar 99% de redução a uma temperatura de 20°C em 1 O dias, ainda que 

alguns enterovírus possam sobreviver por vários meses. 8•
58 

A perda da infecciosidade dos vírus na água é devida, em parte, 

a efetivos danos aos vírus e, a um artifício causado pela agregação de diversos 

vírus, simulando a ocorrência de uma única partícula infecciosa. Esta 

agregação pode envolver a adsorção de vírus em partículas orgânicas ou 
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inorgânicas em suspensão. A adsorção é favorecida por um pH ligeiramente 

ácido, e pela presença de cátions bivalentes, sendo inibida pela presença de 

proteínas solúveis. 

Na avaliação de corpos d'água quanto à presença de vírus, 

deve-se ter cautela quanto à utilização de bactérias indicadoras pois, em 

algumas experiências, foram detectados vírus entéricos em águas subterrâneas 

que não apresentavam sinal de poluição bacteriana. 8·
80

·
91 

• Bactérias 

Também são relativamente limitadas as informações sobre a 

sobrevivência de bactérias em águas subterrâneas. Em geral, tem-se como 

pacífica a teoria de que o período de sobrevivência desses organismos, de 

forma geral, é mais longo em águas subterrâneas do que em águas superficiais, 

em virtude da ausência de luz do sol, e em função da competição por nutrientes 

disponíveis não ser tão intensa. Da mesma forma, a temperatura constitui-se 

num fator importante, com as bactérias sobrevivendo por maior tempo a 

temperaturas mais baixas. 

A natureza química das águas subterrâneas também afeta a 

capacidade de sobrevivência de qualquer bactéria presente. Bactérias 

entéricas, em geral, suportam mal condições ácidas e, em graus variáveis, 

ocorrendo o mesmo em águas subterrâneas salobras. 

As bactérias entéricas sobrevivem em águas subterrâneas por 

períodos de tempo consideráveis (100 dias ou mais), dependendo da 

temperatura. Em países mais quentes, a temperatura de águas subterrâneas 

rasas (lençol freático) é relativamente elevada. Assim, o período de 

sobrevivência de microrganismos entéricos deve ser menor nas águas 
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subterrâneas de países tropicais, do que daqueles temperados. Todavia, a 

possibilidade da reprodução deve ser levada em consideração, na medida em 

que é sabido que, diversos tipos de bactérias podem desenvolver-se e 

reproduzir-se em águas que contenham sais minerais e uma fonte de 

energia. 39
'
80 

Verificando-se dados sobre a sobrevivência de microrganismos 

utilizados como indicadores em diferentes aqüíferos naturais, pode-se constatar 

que a extinção das bactérias acompanha uma curva cinética de primeira ordem, 

embora observe-se, com freqüência, aumento significativo de coliformes nos 

primeiros metros a partir de sua origem. O valor mediano para a taxa de 

eliminação encontrado em diversos estudos foi de 0,04/hora. 

Nos aqüíferos, os estreptococos fecais freqüentemente persistem 

por mais tempo que os coliformes fecais (Figura 101 ). 
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FIGURA 101. Taxa de redução para bactérias selecionadas em 

amostras de água de chuva, estocadas a 1 ooc. 

em relação ao tempo de residência. 

Fonte: Lewis80 

Em temperaturas mais elevadas, a taxa de extinção é ainda mais 

pronunciada do que a mostrada na Figura 101. 

Todavia, os Streptococcus bovís e os Streptococcus equínís 

extinguem-se, consideravelmente, mais depressa do que os coliformes fecais e 

outras espécies de estreptococos fecais. Os dois primeiros microrganismos são 

as espécies dominantes entre os estreptococos das fezes de alguns animais, 

jamais ocorrendo em fezes humanas. 

O cotejo da relação CF/SF, ou seja, taxa de coliformes fecais 

sobre estreptococos fecais tem sido recomendado, em estudos sobre a 

poluição das vias fluviais, como indicador da origem da contaminação, isto é, se 

animal ou humana. Uma taxa CF/SF maior que 4,0 indica poluição derivada de 
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dejetos humanos, enquanto que taxas de CF/SF inferiores a 0,7, indicam 

proveniência de dejetos animais. 

Entretanto, em estudos envolvendo águas subterrâneas, esses 

índices são totalmente desprovidos de significação, uma vez que, mesmo que a 

amostra venha a ser analisada imediatamente, não existe forma de determinar

se quanto tempo os organismos levaram para atingir o lençol subterrâneo, e por 

quanto tempo já encontravam-se nele. 75 

3.5.3.3. Aerossóis 

Aerossóis são gotículas muito pequenas, transportadas pelo ar, 

apresentando tamanho de 0,01 a 50 !J.m. Os aerossóis produzidos por 

aspersores são, na sua grande maioria, não perceptíveis como aqueles 

existentes naturalmente no ambiente. Da ordem de 60 a 75% deles 

apresentam-se potencialmente respiráveis, numa faixa de tamanho que pode 

variar de 1 a 5 !J.m. 

Aerossóis resultantes da aspersão de esgotos, ou efluentes de 

estação de tratamento, podem transportar bactérias e vírus porém, 

normalmente, não contêm protozoários ou helmintos e seus ovos. Além dos 

sistemas de aspersão, existem outras fontes destas gotículas, como torres de 

resfriamento, sistemas de aeração e outros. 36
·
39

·
124

·
134 

A concentração de bactérias e de vírus nos areossóis é função 

de sua concentração no líquido a ser aplicado (aspergido), bem como da 

eficiência do sistema de aspersão, do tamanho do bico dos aspersores e da 

pressão aplicada. Durante uma aspersão, o volume do líquido que transforma-



255 

se em aerossóis pode variar de O, 1 a 2% do volume total aplicado, com uma 

média de, aproximadamente, 1% ou menos. 

Imediatamente após a formação dos aerossóis, as gotículas são 

submetidas a fatores de impacto, que podem vir a reduzir a concentração de 

bactérias contidas nos aerossóis em 90%, sendo que, no caso dos vírus, esta 

redução pode chegar a 70% em segundos. A redução dos microrganismos 

contidos nos aerossóis é influenciada por fatores importantes como a 

dessecação, a temperatura do ar, a deposição e a radiação solar. Estima-se 

que uma gotícula de água com diâmetro de 50 1-1m deve evaporar em 0,31 

segundos no ar com umidade relativa de 50% e a uma temperatura de 

22oc_64,67,73 

Por outro lado, a dispersão dos aerossóis e, por conseguinte, a 

possibilidade de contaminação carreada pelos mesmos, sofre influência da 

velocidade do vento, da turbulência do ar, da topografia local, e da 

eficiência/potência do sistema de aspersão. 43 

O Quadro 40 apresenta resultados de medições de coliformes 

aerolizados a diferentes distâncias do ponto de aspersão, e a influência de 

diversos fatores na distribuição dos aerossóis. Vale salientar que o líquido 

aspergido foi esgoto bruto. 
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QUADRO 40. Concentração de coliformes aerolizados a 

diferentes distâncias, a favor do vento, sob a 

influência de diversos fatores - Aspersão de 

esgoto bruto. 

Fatores de Influência Concentração de Collformes (bact./ma 
Umidade Irradiação Velocidade Distancia (m) 

Temperatura Relativa Solar do Vento 
('C) (%) llux x 10'l (m/seal 10 60 100 150 200 250 300 350 
220 50 1.2-55 3-6 496 103 14 -
265 35 2 o. 5.5 1 - 4 ffi - - - -
330 - 7 o. 8 o 0-3 35 - - - - -
290 -- 20 11 : . .§...~·-r-· 1. 3 70 4 o - - - -
250 -!57- 00. o 1 o 53 7 o o 4 -
24 o 75 o o. 58 2-5 116 21 7 o 4 -
230 55 00-58 0-2 - - - o 7 
270 59 o o- 5.6 4-6 - - - -

_26,0 --·· 59 _ _Q,Q_:2.?. 0-5 - . -
260 ···-57·---- _,._ 

o o. 56 2-3 360 - - 4 

Fonte: Katzenelson & Teltch73 

Pesquisa realizada com aspersão de esgoto bruto em Israel, no 

Kibutz Tzora, revelou ter detectado enterovírus a 100 m de distância do ponto 

de aplicação. 39
·
124 

A Figura 1 02 mostra a distribuição física de aerossóis com 

diferentes concentrações de Escheríchia co/i, em relação à distância do ponto 

de aspersão do esgoto bruto. 

400 

. 

4 

-
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FIGURA 102. Distribuição de Escherichia co/i através de aerossóis 

resultantes da aspersão de esgotos brutos, a 

favor do vento, com uma velocidade de 2,0 a 2,5 

m/s. 

Fonte: Hartman64 

As Figuras 1 03 e 1 04 demonstram a influência da intensidade do 

vento na distribuição de bactérias aspergidas de esgotos brutos, além de 

comparar entre si o efeito de duas diferentes aberturas (bicos) de aspersores. 
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FIGURA 103. Distribuição de bactérias em diferentes 

pormin. 

\ 

\ 

Fonte: Hartman 64 

velocidades do vento, com abertura de bico do 
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FIGURA 104. Distribuição de bactérias em diferentes velocidades 

do vento, com abertura de bico do aspersor de 

8-10 mm. 

Fonte: Hartman64 
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Bactérias não podem ser detectadas em aerossóis a distâncias de 

1 O ou mais metros, quando os esgotos a serem aplicados apresentarem 

concentrações inferiores a 103 microrganismos/ml.64 

Infecções ou doenças podem ser contraídas indiretamente pela 

deposição de aerossóis na superfície de alimentos, vegetais e roupas. A dose 

efetiva de alguns patogênicos é menor para infecções do trato respiratório, do 

que para infecções do trato intestinal; assim, para alguns microrganismos 

patogênicos, a inalação é um caminho mais provável de transmissão de doenças 

do que por ingestão ou contato. 

A infectividade pela inalação de aerossóis contaminados depende 

da profundidade de sua penetração no aparelho respiratório. Muito 
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embora, como citado anteriormente, aerossóis com tamanho entre 1 e 5 11m 

podem ser inalados, o risco maior reside naqueles com tamanho próximo a 2 

11m, pois são os que podem alcançar os alvéolos dos pulmões. 

No que se refere a microrganismos patogênicos ao trato 

respiratório e à eliminação dos mesmos pelos elementos que influem na 

redução dos patogênicos presentes nos aerossóis, alguns cuidados especiais 

devem ser tomados quando da avaliação dos riscos advindos do lançamento de 

aerossóis de esgotos na atmosfera. Bactérias coliformes específicas do gênero 

Klebsiella sp. são, reconhecidamente, patogênicas ao trato respiratório, e 

formam uma espessa cápsula que, aparentemente, protege o organismo do 

efeito da dessecação durante o período que permanece no ambiente (ar) e, 

desta forma, somente a avaliação através das bactérias indicadoras pode não 

ser suficientemente segura.67
·
73

'
113

'
135 

Os estudos realizados, até o momento, não indicam uma 

correlação definitiva entre a exposição a aerossóis e doenças; muitos deles 

indicam uma representativa incidência de doenças respiratórias e 

gastrointestinais em áreas que recebem, freqüentemente, aerossóis resultantes 

da aplicação de esgotos, incidência esta que também pode ser resultante de 

outros fatores concorrentes. 

Independente do processo de tratamento por disposição no solo 

adotado, os cuidados para evitar-se os aerossóis deverão estar voltados ao 

sistema de distribuição da planta. 

No caso de optar-se pelo sistema de distribuição por aspersão, 

alguns detalhes adicionais são recomendados quanto à operação da planta, 

como por exemplo, otimizar o uso da irradiação solar, incrementando a 
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disposição durante o dia, monitorar a velocidade e a direção do vento para 

utilizá-las em benefício das condições sanitárias, entre outras. 

Existem modelos matemáticos disponíveis na literatura, os quais 

são modelos preditivos de dispersão de aerossóis; estes modelos podem 

proporcionar avaliações quantitativas e qualitativas bastante próximas da 

realidade, porém sua utilização deve levar em conta as peculiaridades 

específicas de local para local, o que nem sempre ocorre, em termos de 

aplicação teórica. 17
'
36

'
64

'
124 

De uma forma ou de outra, em estações de tratamento de 

esgotos, é sempre recomendável a utilização de áreas de proteção, as quais 

mantêm o sistema relativamente protegido e a população afastada de 

condições sanitárias inseguras. O mesmo deve ocorrer em relação às estações 

que têm como características a emissão de gotículas; desta feita, a proteção 

deve ser efetuada na horizontal, pelas áreas de proteção e, principalmente, na 

vertical, com a implantação de barreiras vegetais, as quais terão a função de 

filtrar os aerossóis emitidos. 

Existem, também, modelos que avaliam teoricamente a eficiência 

das barreiras vegetais em relação à redução dos aerossóis. Estes modelos e 

algumas experiências práticas mostram que a utilização de coníferas, decídeos 

e outras espécies propiciam barreiras físicas reais à dispersão dos aerossóis, 

porém, a redução proporcionada não é maior que 50%. 134
·
136 

A Figura 1 05 permite visualizar a eficiência da vegetação 

(Sempre-Verde) na remoção de aerossóis em relação à velocidade do vento, 

em três condições diferentes de densidade da vegetação. 
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FIGURA 105. Redução de aerossóis em relação à velocidade do 

vento para três diferentes densidades de Sempre-

Verde. 

30 
SEMPRE VERDE 

VELOCIDADE DO VENTO ( mi oog.) 

Fonte: Spendlove et al. 136 

ALTA 
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3.5.3.4. Sistema solo-planta-consumidor 

A disposição de esgotos no solo com a finalidade de irrigação ou 

que, ao menos, utilize o sistema solo-planta apresenta, provavelmente, a gama 

de riscos mais imediatos e diretos de contaminação por microrganismos. O risco 

de contaminação é maximizado em processos que utilizem como sistema de 

distribuição a aspersão, ou seja, põem em contato o líquido a ser disposto e a 

vegetação a ser consumida direta ou indiretamente. 

Muito embora os microrganismos, inclusive os patogênicos, de 

maneira geral, sobrevivam por um período de tempo menor na superfície das 

culturas do que no solo e na água, podem depositar-se em copas, fendas, 

hastes e talos que venham a protegê-los da dessecação, da irradiação solar, da 
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alta temperatura, e mantendo a umidade suficiente para dar condições ideais de 

sobrevivência de modo a alcançar o período de colheita, o que viabiliza a 

ingestão, fechando o ciclo de contaminação. 104
·
125

·
151 

O arranjo mais crítico a ser utilizado, é aquele que concebe a 

irrigação de esgotos brutos em legumes e verduras que serão consumidos crús, 

sem cozimento algum. Mesmo que a concepção do sistema preconize a 

irrigação de culturas que não venham a ser consumidas diretamente, e o 

efluente a ser aplicado tenha tratamento primário ou secundário, o risco de 

contato ainda é grande pois, em qualquer caso, diferentemente da 

contaminação do solo e dos aqüíferos, ou até mesmo da contaminação por 

aerossóis, além de existir a presença de bactérias e vírus, existe também a 

presença direta de protozoários e helmintos (ovos) que, como poder-se-á 

verificar mais adiante, a presença destes últimos na superfície das culturas, por 

contato direto, representa não somente um grande risco, como também o difícil 

controle e um maior período de sobrevivência no meio ambiente em relação aos 

outros microrganismos.9
'
30

·
115

"
121 

Muitos estudos mostram não ser possível a contaminação das 

vegetações pela introdução de organismos patogênicos na planta, através do 

sistema radicular ou qualquer outra parte da mesma, em situação normal, sem 

que existam mutilações ocasionais. Até o momento, não existem evidências de 

contaminação através desta via, independentemente da cultura, sejam plantas 

• - 36104116151 frut1feras, legumes, verduras, forragens, graos e outros. · · · 

Em experiência realizada no Instituto Jacob Blaunstein em Sde 

Boker - Israel, buscando pesquisar a introdução e o translocamento de 

patogênicos no sistema interno dos vegetais, foram irrigadas plantas de tomate 



264 

(Lycopersicon esculentum) com idade inicial de 30 dias, utilizando-se um 

sistema de distribuição por gotejamento sub-superficial. 

O microrganismo utilizado na experiência foi o poliovírus, pelas 

pequenas dimensões e pela relativa estabilidade e versatilidade que o mesmo 

apresenta às condições ambientais. A irrigação foi efetuada com água pura em 

três concentrações diferentes do microrganismo, com 1000, 5000 e 10000 

pfu/ml (unidades de placas formadas/ml), com esgoto efluente de tratamento 

secundário (controle) e com efluente secundário enriquecido com poliovírus na 

concentração de 1 0000 pfu/ml. 

Para propiciar condições mais severas, além das concentrações 

de poliovírus serem muito acima das encontradas normalmente nos esgotos (de 

O, 1 a 1 O pfu/ml), foram introduzidos nematóides no solo, com a finalidade de 

danificar os sistemas radiculares das plantas, proporcionando mutilações que 

viessem a facilitar a entrada dos microrganismos. 

Não foram encontrados poliovírus nas folhas das plantas, exceto 

poucos microrganismos no sistema vascular grosso das folhas das plantas que 

foram irrigadas com água pura enriquecida com 10000 pfu/ml. Os frutos foram 

colhidos e analisados em duas fases, quando verdes e quando maduros e, em 

nenhuma situação, foi detectado poliovírus. 

As prováveis razões levantadas para a contaminação das folhas 

ter ocorrido somente na água pura enriquecida com 10000 pfu/ml de poliovírus, 

e não ter ocorrido nas mesmas condições com efluente de tratamento 

secundário, foram a possibilidade de interação entre os vírus e a matéria 

orgânica ter impedido a penetração dos mesmos nas raízes das plantas, ou a 

perspectiva de que a cápsula dos vírus no efluente secundário tenha recebido 
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camadas adicionais de proteína, o que pode ter facilitado a rejeição pelos 

tecidos das plantas. 91 

Conforme foi exposto, fica evidente que a utilização do sistema 

solo-planta para a disposição de esgotos, encontra sua fragilidade em termos 

de riscos sanitários, no contato direto entre o efluente a ser disposto e a 

vegetação a ser irrigada. Os níveis de contaminação dependem de diversos 

fatores, dentre muitos, da concentração dos microrganismos no líquido de 

irrigação, do sistema de distribuição, dos regimes de rega e, principalmente, do 

período de sobrevivência dos microrganismos. Estes, por sua vez, dependem 

da umidade, da temperatura, dos níveis de irradiação solar, do tipo de 

microrganismo, do pH do meio, das condições de dessecação e de proteção 

propiciada aos mesmos pela parte aérea das plantas. 

O Quadro 41 mostra o período de sobrevivência de diversos 

microrganismos, em diferentes condições. 30
· 
1 04

· 
151 
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QUADRO 41. Sobrevivência de patogênicos e coliformes totais 

em culturas agrícolas. 

ORGANISMOS PRODUTOS E FORRAGEM TEMPO DE SOBREVIVENCIA 

Salmonella Forragem 12->42dlas 
Raizes das plantas 10- 53 dias 
Folhas de vegetais 1 - 40 dias 
Berries 6 h- 5 dias 
Produtos de pomares 18- 2 dias 

Shigella Forragem < 2 dias 
F olhas de vegetais 2- 7 dias 
Produtos de pomares 6 dias 

Enterovirus Raizes das plantas 15- 60 dias 
F olhas de vegetais 15- 60 dias 

Ascaris (ovos) F olhas de vegetais 27- 35 dias 

Entamoeba Histolytica F olhas de vegetais <2- 3 dias 

Coliforme total Forragem 12- 34 dias 
F olhas de vegetais 35 dias 

Fonte: Melo88 

As Figuras 1 06 e 1 07 permitem visualizar o decréscimo da 

concentração de alguns microrganismos, respectivamente em feno e silo, feitos 

com cultura irrigada com esgotos. A composição da cultura foi de 90% rye grass 

(Lolium perenne), 5% white clover (Trifolium repens) e 5% tall fescue (Festuca 

elatior). 
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FIGURA 106. Redução de microrganismos em feno produzido com 
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FIGURA 107. Redução de microrganismos em silagem produzida 

com culturas irrigadas com esgoto, em relação ao 

tempo . 
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O Quadro 42 permite verificar a sobrevivência de poliovírus na 

superfície de diversas culturas, inclusive comparando a redução de 

microrganismos em relação aos dias considerados após a irrigação. 

QUADRO 42. Presença de poliovírus em vegetais irrigados com 

água em diferentes concentrações. 

Concentração Período após Massa dos Poliovirus 
Vegetal de Poliovirus ultima vegetais detectado 

inicial Irrigação processada 
( org/litro) (dias) (Kg) ( org/Kg vegetal) 

1 0,65 11315 
Alface 9 X 10-1 2 0,56 381 

(Imperial) 9 0,75 o 
1 6,7 81 

Couve 2,3 X 104 2 9,8 19 
5 4,5 5 
6 5,3 o 
1 10,4 21 

Aipo 9,3 2 12 2 13 

Alface 3,4x103 1 3,7 11 
(Greendale) 

Espinafre 9,6 X 1()2 1 3,0 221 
8 4,0 o 

Tomate 4,1 X 1()2 1 12,4 3 

Fonte: Smith et al. 130 

Devido ao longo período de sobrevivência dos helmintos (ovos), 

bem como à facilidade proporcionada na transmissão de doenças 

gastrointestinais, estes organismos assumem importante papel ao serem 

considerados os riscos da irrigação de verduras e legumes de consumo sem 

que sejam cozidos antes do uso. O Quadro 43 permite verificar a importância 
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de proceder-se à irrigação com efluentes tratados, sendo os riscos assumidos 

tanto menores quanto melhores forem os níveis dos respectivos tratamentos. 

QUADRO 43. Número de ovos de Ascaris lumbricoides por 

planta de alface após 5 dias de irrigação, em 

diversos níveis de tratamento. 

Experi Qualificação Esgoto Tratamento com Lagoas de Estab. 
mente (no ovos/litro) Bruto Anaerobia Facultativa Maturação 

Média no de ovos 
1 Esgoto de lrrigaçao 166 14,25 0,4 o 

Média no de ovos 
no alface por planta 59,74 0,56 o o 

Média n° de ovos 
no esgoto de 

2 irrigaçao 202 18,46 0,2 o 
Média n° de ovos 

no alface por planta 29,26 0,58 o o 

Fonte: Blumenthal et al. 9 

Em áreas onde as doenças causadas por Ascaris alcançam 

níveis endêmicos e, os esgotos brutos ou com tratamentos insuficientes são 

utilizados para irrigar legumes e verduras, seu consumo passa a representar 

um importante meio de disseminação da doença, como mostra claramente a 

Figura 108, a qual deixa evidente a influência da prática correta e da incorreta 

na quebra do ciclo da doença. 
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FIGURA 108. Níveis de contaminação em relação à utilização ou 
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Pelo mesmo mecanismo, tanto a cólera como a febre tifóide 

podem ser transmitidas, mesmo em áreas não endêmicas, como ocorreu, 

respectivamente, em Jerusalém - Israel e Santiago - Chile. 125 

Existem somente limitadas evidências epidemiológicas que 

indicam a possibilidade de adquirir cisticercose por ingestão de carne bovina, 

proveniente de gado alimentado em pastagem irrigada com esgotos que contêm 

ovos de Taenia saginata. Entretanto, também existem indícios de que isto tenha 

ocorrido em Melbourne - Austrália, com animais que podem ter adquirido forte 

infestação pastando gramíneas que haviam 

sido recém irrigadas por esgotos 
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brutos ou, até mesmo, que tenham bebido esgotos nos canais e poças 

formados nos módulos de disposição. 

Assim, recomenda-se, nestes casos, que após ter sido irrigada, 

mantenha-se a pastagem sem pastoreio, pelo menos durante 21 dias, isto como 

medida paleativa pois, como é sabido, ovos de Taenia saginata podem 

permanecer ativos na vegetação e no solo por 6 meses ou mais, dependendo 

da ocorrência de condições favoráveis. 

Por outro lado, existe a possibilidade de que venha a utilizar-se 

vacinação adequada para os casos específicos, como em sistemas de 

disposição de esgotos no solo na Austrália. 114
·
125

·
151 

4. Experimentos realizados 

Em 1983, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo - Sabesp, iniciou pesquisas para utilizar sistemas de disposição de 

esgotos no solo. No ano de 1984 concluiu o projeto e a obra, e iniciou a 

operação do sistema de disposição de esgotos no solo por escoamento à 

superfície, no município de Populina. 

Em 1985, elaborou o projeto de Gastão Vidigal, concluindo a 

obra e iniciando a operação de sistema semelhante ao de Populina em 1988. 

4.1. Materiais e métodos 

Ambas as plantas são constituídas por gradeamento, 

desarenação, sistemas de distribuição de esgotos em módulos inclinados, 

cobertos com gramíneas, através dos quais a massa líquida escoa, local onde 

efetiva-se o tratamento propriamente dito sendo, em seguida, o efluente 
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recolhido em canaletas dispostas a jusante e, finalmente, encaminhado ao 

corpo receptor. 

Dentre as dificuldades encontradas, algumas foram marcantes na 

obtenção de resultados objetivos. A primeira delas decorre do fato da Sabesp 

não ser uma empresa com a sua estrutura voltada exclusivamente para a 

pesquisa e desenvolvimento, tendo implantado as estações de tratamento não 

somente com o intuito de pesquisar, como também, obviamente, com a 

obrigatoriedade de tratar os esgotos das respectivas comunidades. 

Se, por um lado, existe a grande vantagem de trabalhar-se uma 

pesquisa na escala real, existe também a dificuldade institucional da falta de 

estrutura para a pesquisa, razão pela qual os resultados nesta dissertação não 

vão muito além daqueles extraídos do controle operacional obrigatório do dia-a

dia, acompanhados de alguns mais específicos do sistema, assim como 

observações práticas quanto a parâmetros de projeto, operação e manutenção 

das plantas de tratamento. 

A segunda dificuldade, praticamente intransponível, e que 

sempre inviabiliza a utilização deste processo, foi a locação do sistema de 

tratamento de Gastão Vidigal, pela obrigatoriedade da utilização da área que já 

era de propriedade da Sabesp. A área apresenta o lençol freático aflorante em 

diversos pontos, principalmente da metade dos módulos de aplicação para as 

canaletas de coleta. 

Além desse, a terceira dificuldade, em relação à estação de 

esgotos de Gastão Vidigal, reside nos diversos erros clássicos de operação/ 

manutenção, que serão elucidados, de maneira geral, buscando enfatizar 

aspectos importantes para obter-se boa performance. 
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Desta maneira, os resultados e dados experimentais que serão 

apresentados, referem-se ao sistema de Populina, que tem primado pelos 

cuidados na condução do modelo, através destes 12 anos de existência 

propiciando, assim, estudos comparativos de parâmetros de forma mais 

realista. 

As análises realizadas nos esgotos foram efetuadas de acordo 

com o especificado nos padrões do Standart Methods for the Examination of 

Water and Wastwater (19 a edição), preconizados pela Water Collection Control 

Federation, assim como as análises do solo, que seguiram os padrões e 

métodos recomendados por Raij & Quaggio 163 
- Métodos de análise de solo 

para fins de fertilidade. 

4.2. Município de Populina 

O município de Populina localiza-se ao norte do Estado de São 

Paulo, na bacia hidrográfica do Rio Turvo Grande, distando 625 Km da capital 

de Estado (Figura 1 09). 
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FIGURA 109. Localização do município de Populina no Estado de 

São Paulo. 

A população total do município, no censo de 1991, era de 4700 

habitantes, com 1800 na zona urbana, contando hoje com 1229 ligações de 

água e 1043 ligações de esgoto. Em 1984, quando do início da operação da 

planta, a localidade contava com 650 ligações de água e 280 ligações de 

esgoto. 
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A temperatura média no município é de 32°C nas estações 

quentes do ano, e de 24°C nas estações mais frias. 

Projetada em 1983 para 500 ligações domiciliares, a estação de 

tratamento foi colocada em operação em julho de 1984, distando 1200 m do 

centro urbano, e constituída por gradeamento, desarenação, seguidas de 4 

módulos de disposição com dimensões individuais de 25 m de largura por 70 m 

de comprimento e declividade de 2%, totalizando uma área útil plantada de 

7000 m2
. 

O afluente é coletado pelas canaletas de jusante e lançado no 

córrego Vista Alegre (Figura 11 0). 

FIGURA 110. Planta esquemática da disposição de esgotos no 

solo por escoamento à superfície. Município de 

0 opulina. 

PLANTA BAIXA 

Fonte: Terada et al. 139 



276 

Quanto à caracterização dos esgotos, eles são tipicamente de 

origem domiciliar (vide item 1.2.), sem nenhuma contribuição industrial 

significativa ou tóxica. 

5. Resultados e discussão 

Os resultados e sua discussão serão apresentados, de forma 

didática, em três sub-ítens distintos, que são a concepção e projeto, a 

implantação - aspectos construtivos, e a análise e avaliação do sistema. 

A discussão tem a finalidade de dar uma idéia global do processo 

implementado, sendo que, do ponto de vista de pesquisa e de desenvolvimento 

técnico-operacional, ainda existem muitos detalhes e muitas condições a serem 

exploradas; desta maneira, não se pretende, de forma alguma, considerar a 

pesquisa esgotada, nem ao menos em uma profundidade razoável. 

Muito embora exista literatura detalhada a respeito da disposição 

de esgotos no solo, elas são, na sua grande maioria, internacionais e, portanto, 

fruto de condições diferentes das do Brasil, e o aprofundamento das pesquisas 

locais poderá fornecer a adequabilidade necessária à implantação e à 

operação/ manutenção, que leve em conta as diferentes peculiaridades de local 

para local, vindo a potencializar as condições favoráveis à disposição de 

esgotos no solo, nas diferentes regiões geográficas do país. 

5.1. Concepção e projeto 

Como poderá ser observado adiante, muito da concepção e do 

, projeto do sistema de Populina foi desenvolvido de maneira empírica, resultado 

de observações e cuidados práticos no tratamento dos esgotos, tendo também 
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um pequeno embasamento teórico, retirado da escassa literatura disponível à 

época, e que foi-se complementando com o passar dos anos, vindo a auxiliar 

nas modificações realizadas durante o período de operação/manutenção 

5.1.1. Concepção do sistema 

As condições locais de solo, temperatura e insolação no 

município de Populina, favorecem a utilização da disposição de esgotos por 

escoamento à superfície. 

Além disso, a Sabesp opera e mantém sistemas de tratamento 

de esgotos, que não guardam nenhuma semelhança com processos de 

irrigação, que demandam cuidados adicionais no campo da agricultura. Por 

outro lado, a implantação de um sistema de infiltração teria uma vida útil 

reduzida, necessitando também de uma área maior pelas características do 

solo (quantidade de argila), e pela necessidade de alternância das inflitrações, 

isto sem mencionar que a infiltração puramente potencializada estaria atingindo 

o lençol freático, que na área está a 1,50 m de profundidade em relação à 

superfície natural do solo. 

Considerando-se o acima exposto, optou-se pela implantação do 

processo de disposição dos esgotos por escoamento à superfície, o qual 

apresenta facilidades e vantagens operacionais, além de potencializar 

favoravelmente as condições específicas do local. 

O sistema foi concebido para dispor esgotos domésticos brutos, 

sem a utilização de aspersores ou de energia elétrica, simplesmente 

procedendo à retirada de materiais grosseiros pelo gradeamento, e do material 

sedimentável (areia e outros) pela ação da caixa de areia (Figura 111 ). 
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FIGURA 111. Detalhes do sistema de gradeamento e caixa de 

areia. Pré-tratamento da planta de tratamento de 

Populina. 

Outra característica da estação de tratamento, foi a concepção 

de 4 módulos de disposição, buscando flexibilidade operacional nas fases de 

corte e manutenção, bem como permitir condições otimizadas quando da 

definição do período e da freqüência de aplicação, como pode ser visto no lay

out geral da Figura 11 O. 
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5.1.2. Parâmetros do projeto 

Diferentemente dos sistemas extensivos de disposição no solo, 

onde não existem preocupações maiores com relação à área necessária, os 

sistemas intensivos, como é o caso da planta de Populina, necessitam utilizar o 

mínimo possível de área, para que apresentem competitividade e vantagens em 

relação aos outros processos de tratamento de esgotos. 

Além da utilização de área mínima, os sistemas intensivos de 

disposição devem apresentar eficiência elevada e, para tanto, os parâmetros de 

projeto devem ser ajustados e utilizados em sintonia e conjugação, de forma a 

tratar os esgotos aos níveis esperados. Portanto, quanto mais intensivo for o 

sistema, maior será a precisão requerida dos parâmetros de projeto, bem como 

da qualidade das obras e dos cuidados operacionais. 

5.1.2.1. Declividade dos módulos 

A declividade dos módulos adotada inicialmente foi de 5%, valor 

médio entre os valores extremos recomendados pela literatura (entre 2 e 8%), 

vide item 3.2.3.1. Iniciando-se a operação dos módulos 1 e 2 com 5%, 

observou-se que o tempo de detenção não era suficiente para um efetivo 

tratamento. 

Além da declividade excessiva, foram observados fluxos 

preferenciais, zonas mortas e declividades transversais ao fluxo, o que 

inviabilizou a operação do sistema dentro dos níveis mínimos exigidos. Na 

Figura 112, pode-se observar os efeitos negativos descritos anteriormente nos 

módulos 1 e 2, enquanto que os módulos 3 e 4 ainda encontravam-se em fase 

de implantação. 
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FIGURA 112. Mostra efeitos de declividade elevada, fluxos 

preferenciais, zonas mortas e declividades 

transversais nos módulos 1 e 2. 

A solução adotada foi a colocação de anteparos de concreto no 

sentido transversal do fluxo, a cada 1 O m, nos módulos 1 e 2, com a finalidade 

de redistribuir o fluxo a cada anteparo, corrigir a declividade lateral e, com 

pequenos movimentos de corte e aterro, reduzir a declividade de 5 para 2%. 

5.1.2.2. Comprimento dos módulos 

O comprimento dos módulos foi adotado empiricamente, 

utilizando-se 70 m. Entretando, consultando posteriormente a literatura 
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americana, verificou-se que o comprimento dos módulos poderia ser da ordem 

de 30 a 45 m, pois o tratamento em si, no escoamento à superfície, efetiva-se, 

em grande parte e de maneira geral, nessa distância média, a partir do ponto de 

aplicação dos esgotos. 

A afirmação acima é válida para situações onde não se 

caracterize a sobrecarga do sistema, ou seja, em condições normais. Vide o 

Quadro 17, o qual apresenta valores da DBO em relação à distância do ponto 

de disposição, para 3 diferentes taxas de aplicação. 

Por outro lado, quando utiliza-se comprimentos de módulos no 

limite (30 a 45 m), serão necessários mais módulos para flexibilizar a operação, 

e absorver as sobrecargas. No caso de Populina, talvez por ter-se utilizado o 

comprimento de 70 m, é que a planta suportou, com bons resultados, o dobro 

da carga prevista inicialmente para a sua vida útil, pois pode-se imaginar a 

utilização de praticamente 2 módulos sendo operados em série num único ciclo 

de rega. 

5.1.2.3. Freqüência de aplicação 

A estação de tratamento foi colocada em operação, utilizando-se 

dias de rega alternados com dias de secagem, ou seja, os módulos 1 e 3 eram 

irrigados no mesmo dia, seguidos da disposição concomitante dos esgotos nos 

módulos 2 e 3. Desta maneira, cada módulo tinha um dia de rega, seguido por 

um dia de secagem. 

Esta freqüência de aplicação mostrou-se ineficiente, pois além de 

dificultar a aeração do solo, propiciou o incremento das condições anaeróbias, 



282 

com a ocorrência de maus odores, além de retardar sensivelmente o 

desenvolvimento da vegetação. 

O arranjo mais eficiente dentre os testados, foi a irrigação de um 

módulo por dia. Com este arranjo, cada módulo recebe esgotos por um dia, 

permanecendo três dias em secagem. 

Os benefícios com esta rotina operacional foram muitos, indo 

desde uma aeração perfeita do solo, sem permitir a desidratação da biota e do 

biofilme fixado, até um bom balanço das condições aeróbias e anaeróbias, e 

também a facilidade operacional, tanto do dia-a-dia, como quando da 

necessidade de isolar-se um módulo para colheita ou manutenção. 

5.1.2.4. Período de aplicação 

O período de aplicação adotado empiricamente, por facilidade 

operacional, e também para evitar erros ou sobrecargas, foi o de 24 horas/dia. 

Com este período de operação, a manobra é feita todos os dias no mesmo 

horário, e uma única vez ao dia. 

Desde o início, quando os módulos operavam de 2 em 2, 

simultaneamente, o período de aplicação adotado também foi de 24 horas/dia, 

evitando, assim, a permanência de operadores na planta. 

5.1.2.5. Taxa de aplicação 

Referida como a vazão distribuída por unidade de largura dos 

módulos, no caso de Populina, pode-se considerar quatro momentos 

importantes, no que refere-se ao número de ligações a serem atendidas pelo 

tratamento, a saber: 
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• Momento 1 - início de operação com 280 ligações de esgoto 

conectadas ao sistema; 

• Momento 2 - vida útil para a qual a planta foi calculada - 500 

ligações; 

• Momento 3 - limite no qual o tratamento deixou de apresentar 

eficiência pela sobrecarga na disposição - 900 ligações; 

• Momento 4 -situação atual, na qual o tratamento acontece de 

maneira parcial, pelo incremento da sobrecarga - 1050 ligações. 

Adotando-se 3,8 habitantes por ligação, 100 1/hab. x dia de 

contribuição para o sistema de esgotos da comunidade, e que não aconteceram 

ampliações nas instalações da planta, o Quadro 44 compara as taxas de 

aplicação utilizadas nos diferentes momentos. 

QUADRO 44. Comparação das taxas de aplicação em diferentes 

momentos da estação de tratamento de esgotos de 

Populina. 

Momentos tf' de Lig. Esgoto Vazio Taxa de ~lcaçlo 
(Unid.) ~Ih) M'lhxm 

1 280 443 o 1772 
2 500 7 92 0_._3168 
3 800 12 97 o 5188 
4 1050 16 63 0"'-6652 
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Muito embora as taxas de aplicação praticadas, encontram-se 

acima do recomendado pela literatura, que é de 0,06 a 0,24 m3/h x m, conforme 

item 3.2.3.5., a planta apresentou bons resultados, até alcançar o limite do 

momento 3 (800 ligações). Isto deve-se, provavelmente, ao fato dos módulos 

possuírem comprimentos superiores aos sugeridos pela mesma literatura. 

Se a relação entre a largura e o comprimento (UC) fosse maior, a 

taxa de aplicação seria menor, pois existiriam mais unidades lineares de largura 

para a disposição dos esgotos e, desta forma, as taxas de aplicação estariam 

enquadradas conforme a literatura, porém, certamente com a eficiência também 

limitada às ligações existentes no momento 3. 

Outro fator que permite a obtenção de bons resultados com a 

planta operando em altas taxas de aplicação consiste, sem dúvida alguma, nas 

condições ótimas locais de elevadas temperaturas e insolação. 

5.1.2.6. Taxa de aplicação superficial 

Considerada como o volume de esgotos aplicados numa 

determinada área, num determinado período de tempo, resulta na definição da 

altura da lâmina d'água aplicada num período de tempo, como por exemplo, 

em/dia. De forma semelhante à taxa de aplicação, aqui também pode-se 

considerar os mesmos quatro momentos em relação ao número de ligações a 

serem atendidas pelo tratamento em Populina. O Quadro 45 mostra as taxas de 

aplicação superficial resultantes dos quatro momentos. 
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QUADRO 45. Comparação das taxas de aplicação superficial em 

Momentos 

1 
2 
3 
4 

diferentes momentos da estação de tratamento de 

esgotos de Populina. 

NO de Lig. Esgoto Vazio Tua de Aplcaçlo 
(Unld.) Mlh) M-lhxm 

280 4,.u 1 52 
500 7,92 2 71 
800 12 97 434 

1050 18 63 5 70 

Estes números confirmam os comentários efetuados no item 

anterior pois, apesar das taxas de aplicação estarem acima do recomendado, 

praticamente desde o início, as taxas de aplicação superficial só excederam os 

limites sugeridos pela literatura, que estão entre 0,9 e 3 em/dia, a partir do 

momento 3. Sendo que foi a partir do limite superior deste momento (800 

ligações), que a planta começou a apresentar sinais de subdimensionamento. 

Vale salientar, que as análises não devem ser efetuadas por 

simples comparações numéricas de taxas, pois cada caso é um caso, e deve 

considerar também as peculiaridades de temperatura, solo, insolação, umidade 

do ar, etc., as quais podem ser completamente diferentes de local para local. 

Outro fator que deve ser levado em conta na análise das taxas a 

serem aplicadas, é que as comparações são feitas pelas vazões, considerando-

se a correlação de carga orgânica a ser aplicada pelos valores característicos 

dos esgotos domésticos; qualquer contribuição industrial que venha a modificar 
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esta correlação, deverá ser analisada independentemente, e com os cuidados 

adicionais que o caso exija. 

5.1.3. Método de cálculo 

Como a maioria dos sistemas de escoamento à superfície, 

também neste caso, utilizou-se o método empírico, adotando-se parâmetros 

básicos para, através dos mesmos, buscar o dimensionamento da planta, como 

foi o caso da taxa de aplicação superficial, para a determinação da área dos 

módulos de disposição, o caso da adoção da inclinação média recomendada 

para os módulos, etc. 

Outros fatores importantes que foram considerados, foram as 

previsões quanto às possíveis facilidades operacionais, e as peculiaridades 

físicas e geográficas do local. Com esta visão, é que adotou-se um sistema de 

distribuição por tubos perfurados, aproveitando-se as condições do terreno, os 

quais permitiram eliminar o uso de energia elétrica e de tanques de equalização 

de vazão. O mesmo ocorreu com a simplificação do sistema de coleta dos 

afluentes da estação, que é composto por simples canaletas de concreto. 

Vale salientar, que o parâmetro mais fortemente considerado no 

dimensionamento da planta, foi a taxa de aplicação superficial (em/dia), e não a 

taxa de aplicação (m3/h x m), razão pela qual os módulos foram concebidos 

mais longos do que largos, como comentado nos ítens anteriores. 

5.2. Implantação - aspectos construtivos 

As dificuldades e as novidades foram muitas quando da 

implantação do sistema, pois foi uma obra fora dos padrões normais que a 
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Sabesp estava acostumada a executar em termos de saneamento básico, 

sendo necessários conhecimentos de irrigação e agronomia. 

Por ser um sistema intensivo de disposição dos esgotos, e existir 

a necessidade de que o processo se apresentasse competitivo em relação aos 

outros, a precisão nos nivelamentos, tanto no sistema de distribuição como nos 

módulos e no sistema de coleta, foi relevante na fase das respectivas obras. 

Deve-se salientar, também, a importância da seleção e da implantação da 

vegetação, buscando otimizar o funcionamento do sistema solo-planta, bem 

como permitir a homogeneidade do fluxo dos esgotos nos módulos. 

5.2.1. Gradeamento e desarenação 

O gradeamento foi composto, inicialmente, por duas grades 

dispostas de forma a não permitir a rápida obstrução, ou seja, além de retirar os 

sólidos e flutuantes grosseiros, permite a distribuição da retenção pelos 

mesmos. As grades foram construídas por barras chatas de 1/4" x 1/2", com 

aberturas livres de 1 1/4" e 3/4", assim dispostas respectivamente em relação 

ao fluxo. 

Posteriormente observou-se que as grades não eram suficientes 

para reter os sólidos que causavam a obstrução do sistema de distribuição, 

sendo necessária a colocação de um cesto de tela com abertura de 3/8", o que 

solucionou o problema (Figura 111 ). 

A desarenação foi concebida para ser efetuada por meio de duas 

câmaras independentes com 10 m de comprimento cada, sendo que a 

independência das mesmas é estabelecida através de uma parede separadora 

e •stop-logs" de madeira (Figura 113). 
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O sistema de descargas e lavagens das câmaras foi construído 

interligado a um "by-pass", o qual permite, além do desvio dos esgotos, em 

caso de manutenção, a própria limpeza hidráulica da caixa de areia. 

A desarenação neste tipo de disposição é importantíssima, pois 

evita o assoreamento dos módulos o que, de outra forma, criaria fluxos 

preferenciais, dificultando a distribuição homogênea da massa líquida. 

FIGURA 113. Detalhes esquemáticos do gradeamento e da 

desarenação - corte longitudinal e planta baixa. 

. I 
CORTE LONGITUDINAL 

l l~l 
~ CAIXA COM eaÃH S •o.oo aY , ... , ~ o.ao f ,~·;:.U. I • 

I?.»• CAIU DI AHI& 

PLANTA BAIXA • 

Fonte: Terada et al. 139 

5.2.2. Sistema de distribuição 

O sistema de distribuição na planta de tratamento de Populina foi 

construído de forma a conferir homogeneidade na disposição dos esgotos, sem 

a utilização de energia elétrica, e sem a implantação de tanques de equalização 
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devendo, assim, suportar as variações de vazão que ocorrem durante as 24 

horas do dia, conforme pode-se observar na Figura 1. 

A distribuição é feita por um tubo, que vai desde a calha Parshal 

até a sua descarga localizada no outro extremo da estação de tratamento; 

neste percurso é que existem as quatro tomadas que fazem a distribuição pelos 

respectivos módulos propriamente dita. 

Cada módulo possui o seu registro regulador de vazão e, em 

seguida, a linha de 4 tubos de PVC- 0 4", apoiada em pilaretes, tubos estes 

perfurados de forma a permitir a disposição uniforme dos esgotos em toda a 

extensão transversal dos módulos, vide planta geral na Figura 11 O e, 

detalhadamente, na Figura 114. 

FIGURA 114. Detalhamento do sistema de distribuição por tubos 

perfurados. 

~= 

Fonte: Terada et al.139 
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A distribuição uniforme foi possível, utilizando-se um dispositivo 

de compensação de carga hidráulica. Como os tubos são em número de 4 por 

módulo, todos foram perfurados com aberturas de 0 1/2" a cada 50 em, numa 

mesma geratriz, sendo que os 2 tubos extremos, por não estarem fixados nos 

pilaretes, podem sofrer uma rotação em torno do eixo longitudinal, regulando e 

compensando, assim, a perda de carga pela distância do ponto de chegada dos 

esgotos. Vide Figuras 115 e 116, as quais elucidam o mecanismo acima 

exposto. 

FIGURA 115. Vista geral do sistema de distribuição. 
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FIGURA 116. Regulagem do posicionamento da geratriz 

perfurada dos tubos extremos. 

Este sistema, antes da colocação do cesto adicional de 

gradeamento, apresentava constantes entupimentos, quando foram testados 

tubos cortados ao meio, conforme mostra a Figura 117, o que também não deu 

bom resultado, pela concentração da disposição na zona central dos módulos. 

A Figura 118 mostra os bons resultados obtidos na distribuição com tubos 

perfurados, e com o cesto de gradeamento adicionado antes das grades. 
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FIGURA 117. Tentativa de utilização de tubos cortados ao meio 

para melhorar a distribuição. 
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FIGURA 118. Distribuição homogênea dos esgotos gradeados 

em tubos perfurados. 

5.2.3. Módulos de disposição 

Na implantação de sistemas de disposição de esgotos no solo, 

principalmente no caso da utilização de processos de escoamento à superfície 

em regime intensivo, como é o caso da estação de Populina, além dos cuidados 

com o sistema de distribuição, uma das mais significativas dificuldades é, sem 

dúvida, a construção dos módulos de disposição. 
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Em Populina foram construídos 4 módulos com dimensões de 25 

m de largura por 70 m de comprimento cada, com declividade inicial de 5%, a 

qual foi corrigida com a implantação de anteparos para 2%, conforme detalhes 

relatados no item 5.1.2.1. 

Diante da dificuldade de obter-se uma uniformidade aceitável 

quando da construção dos módulos, e da necessidade de reduzir-se a 

declividade, adotou-se a solução de colocar-se anteparos de concreto no 

sentido transversal do fluxo, a cada 1 O m, nos módulos 1 e 2, com a finalidade 

de redistribuir o fluxo a cada anteparo, corrigir a declividade lateral e, com 

pequenos movimentos de corte e aterro entre os mesmos, reduzir a declividade 

longitudinal dos módulos. 

Ainda com esta solução, cometeu-se outro erro construtivo, que 

foi o de instalar os anteparos com pequenos ressaltos acima da soleira de 

jusante de cada segmento, o que provocou estagnação de esgotos, causando a 

morte localizada da vegetação que não é estritamente aquática, além da 

predominância de condições anaeróbias, com ocorrência de maus odores e 

proliferação de moscas e mosquitos (Figuras 119 e 120). 
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FIGURA 119. Estagnação de esgotos a cada anteparo. 

FIGURA 120. Efeitos indesejados da estagnação dos esgotos em 

um sistema intensivo de disposição. 
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Os mesmos erros não foram cometidos no acabamento da 

construção dos módulos 3 e 4, onde foram instalados obstáculos a cada 5 m, 

obtendo-se bons resultados no escoamento, que de uma forma homogênea 

ocorreu ao longo de todo o comprimento dos módulos (Figuras 121 e 122). 

FIGURA 121 . Detalhe da implantação de obstáculos a cada 5 m 

nos módulos 3 e 4. 
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FIGURA 122. Módulo 3 em plena operação e colheita, mostrando 

os bons resultados obtidos com declividade de 2%, 

e a homegeneização do fluxo dada pela 

implantação dos anteparos. 

A Figura 123 mostra uma visão geral dos módulos, 12 anos após 

construídos, em plena operação, e em fase de corte e colheita da biomassa 

produzida. 
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FIGURA 123. Vista geral dos 4 módulos em regime de operação. 

A configuração adotada para a construção dos módulos, é 

chamada teoricamente de "convencional", conforme classificação sugerida na 

Figura 42. 

5.2.4. Sistema de coleta e disposição final 

O sistema de coleta utilizado na construção da planta foi o mais 

simples possível, sendo constituído por canaletas em forma de "V', concretadas 

in loco, ao longo de toda a extensão a jusante dos módulos, a fim de que 

possam recolher os efluentes já tratados. As canaletas foram posicionadas de 

forma a não permitir a estagnação dos esgotos nos segmentos finais dos 

módulos, conforme Figura 124. Teoricamente, o sistema adotado de canais de 

coleta, de acordo com a classificação sugerida pela Figura 47, é o denominado 

por Trough channel. 
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FIGURA 124. Detalhe das canaletas de coleta em operação. 

Para evitar profundidades significativas das canaletas de coletas, 

existe uma caixa de recolhimento para cada duas canaletas, portanto, duas 

caixas de recolhimento no tratamento, das quais o efluente é encaminhado ao 

córrego Vista Alegre, que é o corpo receptor. Vide esquema geral na Figura 

11 O, e detalhe dos esgotos sendo reunidos na caixa de recolhimento na Figura 

125. 
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FIGURA 125. Mostra detalhes das canaletas de coleta e das 

caixas de recolhimento. 

5.2.5. Vegetação 

A eficiência de um sistema de disposição no solo depende, de 

detalhes e cuidados construtivos, porém, é o sistema solo-planta que confere 

ao tratamento o aspecto de renovação, que evita a exaustão do solo. A 

vegetação de cobertura desempenha um papel importantíssimo, que é o de 

utilizar os elementos dispostos pelos esgotos através da retirada e da 
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metabolização dos macro e microelementos necessários ao seu 

desenvolvimento. 

Vale salientar a importância do corte e retirada da biomassa 

pois, sem a colheita, a vegetação ao desenvolver-se e morrer, se 

permanecer no local, devolverá todos os elementos retirados, adicionados da 

matéria orgânica resultante do seu desenvolvimento. 

5.2.5.1. Seleção do vegetal 

Levando-se em conta os pré-requisitos necessários para uma 

espécie suportar a disposição de esgotos, comentados no item 3.3.2.1., 

foram verificadas diversas espécies, conforme relação abaixo: 

• Brachiaria decumbens 

• Brachiaria brizantha 

• Brachiaria humidicola 

• Brachiaria tannergrass (Brachiaria do brejo) 

• Panicum repens 

• Tipha angustiphalia (tabôa-biri) 

• Brachiaria mutica (capim fino) 

A Brachiaria humidicola foi a cobertura vegetal que, além de 

preencher os pré-requisitos básicos necessários, destacou-se também por 

outras qualidades importantes para auxiliar no tratamento dos esgotos, a 

saber: 

• conformação física mais uniforme da parte aérea, com menor 

quantidade de material morto, o que facilita a homogeneidade do fluxo dos 
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esgotos, além de proporcionar uma melhor evolução e manutenção do biofilme 

adsorvido ao colo da planta (Figura 126). 

FIGURA 126. Mostra a uniformidade da parte aérea da Brachiaria 

humidicola. 

• Raízes profundas, o que permite um alcance ainda maior da 

ação do sistema radicular do vegetal na utilização dos macro e microelementos, 

e na aeração do solo. O sistema radicular da humidícola pode atingir até 4,0 m 

de profundidade, dependendo do nível em que os elementos necessários ao 

seu metabolismo estarão disponibilizados. 

A Figura 127 permite ter-se uma noção da potência do sistema 

radicular de uma gramínea, neste caso, a uma profundidade aproximada de 

1,80 m. 



303 

FIGURA 127. Sistema radicular de uma gramínea. 

A seleção e a implantação unicamente da Brachiaria humidicola, 

sem o atendimento do que recomenda a literatura, que é a utilização de um 

coquetel de espécies, visando a otimização do tratamento durante as várias 

estações do ano, redundou provavelmente numa limitação do desempenho do 

sistema solo-planta. 

Após 4 anos de operação da estação de tratamento, observou-se 

a invasão de outras espécies, com a predominância da gramínea Cynodon 

plectostachyus (estrela da África) . Estas invasões não foram coibidas por terem 

sido entendidas como uma seleção natural do sistema. 

De fato, com a predominância da estrela da África, pode-se 

observar uma melhora, não somente no desempenho do tratamento, como na 

produtividade de biomassa. 
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Após 12 anos de operação do sistema, pode-se observar o 

aparecimento e o desenvolvimento de outras espécies, que vão adaptando-se 

naturalmente às condições do tratamento, conforme pode-se observar nas 

Figuras 128 e 129. 

FIGURA 128. Apresenta detalhes da invasão de outras espécies 

na cobertura vegetal dos módulos de disposição. 
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FIGURA 129. Mostra o surgimento recente da gramínea 

Paniculum maximum (Coloníão sempre verde) de 

forma natural nos módulos de disposição. 

5.2.5.2. Implantação e manuseio da vegetação de cobertura 

A implantação da vegetação foi precedida pela preparação do 

solo, com adubo orgânico e químico, que somente foi iniciada quando do 

término da terraplenagem, que definiu o grade e a declividade dos módulos. A 

preparação do solo e a adubação foram necessárias, pois o plantio foi efetuado 

em terreno resultante de corte e aterro, ou seja, sem conteúdo orgânico mínimo 

para sustentar a implantação da vegetação. 

O plantio foi feito com mudas/estolões, e reforçado com 

sementes e, conforme citado no ítem anterior, exclusivamente com Brachiaria 
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humidicola, sendo que a umidade ótima fooi mantida através de irrigação 

controlada com o próprio esgoto (Figuras 130, 131 e 132). 

FIGURA 130. Detalhe da vegetação plantada por mudas, com 

desenvolvimento de estolões. 
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FIGURA 131 . Brachiaria humidicola plantada por mudas e 

reforçada com sementes em fase de germinação 

após 20 dias de plantio. 

FIGURA 132. Plantio da vegetação de cobertura, durante 

irrigação para manutenção da umidade. 
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O corte e a colheita de cada módulo, são efetuados 

mecanicamente, em média a cada 35 dias, sendo necessário isolar os mesmos 

da rotina de disposição por 5 ou 6 dias antecipadamente, para que o corte 

possa ser efetuado. Isto por questões operacionais e sanitárias, para evitar o 

aparecimento de fluxos preferenciais, e o contato da biomassa produzida com 

os esgotos dispostos. 

A produtividade média durante o ano, em termos de biomassa, é 

da ordem de 3,350 Kg de matéria seca por m2 de área plantada. 

As Figuras 133 e 134 apresentam detalhes e aspectos do corte e 

da colheita do material produzido, o qual após secagem de 20 dias, serve de 

alimento para bovinos e eqüinos, sendo esta biomassa comercializada junto aos 

produtores locais. 

FIGURA 133. Operação de corte da biomassa produzida, 

efetuado mecanicamente. 
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FIGURA 134. Aspectos do corte e da colheita da biomassa 

produzida. 

5.2.6. Custos de implantação 

O custo de implantação da obra, considerando-se o atendimento 

à população de projeto (2500 hab.) é de US$ 38,00 por habitante. Este valor 

poderia ser considerado menor, pois o tratamento suportou cerca de 3300 

habitantes, com bons resultados. No valor acima citado, não foram 

considerados os custos da área necessária para implantação do tratamento. 

De uma forma geral, se comparado o custo de implantação do 

sistema de Populina com a Figura 58, poder-se-á verificar que a faixa dos 

custos de implantação está muito próxima da curva sugerida por Prioli et al. 110 
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Para avaliar-se os custos de operação, considerando-se que 

95% dos mesmos referem-se à mão-de-obra operacional, e que a parte mais 

representativa desta mão-de-obra é para o corte e retirada da biomassa, que 

está mecanizado, pode-se considerar, em média, a necessidade de 1680 

homens hora/ano. 

5.3. Avaliação do sistema 

A avaliação do sistema enquanto pesquisa aplicada ficou, de 

uma certa forma, prejudicada pela ausência de análises complementares 

durante os anos de operação do tratamento pois, como já citado anteriormente, 

a planta foi concebida como piloto, porém com a finalidade de tratar os esgotos 

de Populina também. Com este objetivo, a Sabesp analisou o processo durante 

todos estes anos, com o monitoramento relativo ao acompanhamento do 

desempenho operacional em si, tendo sido deixados de ser verificados detalhes 

e resultados muito importantes para uma avaliação mais completa do processo 

como um todo. 

5.3.1. Balanço hídrico 

Estima-se que até os 5 primeiros anos de operação, o balanço 

hídrico das parcelas líquidas tenha sido, em termos médios, o seguinte: 

• 65% parcela líquida captada superficialmente; 

• 15% evapotranspiração; 

• 20% infiltração/percolação. 

A predominância da parcela líquida captada superficialmente, 

deve-se ao fato do terreno ter sido compactado durante a construção dos 
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módulos, pelo peso das máquinas, e também pelo fato do solo encontrar-se 

pouco aerado e pobre em termos de biota ativa. O tempo de detenção da 

parcela superficial, nesta fase, estava em média próximo de 3 horas. 

A partir do sexto ano de operação, estima-se que o balanço 

hídrico das parcelas líquidas tenha-se alterado para a seguinte proporção: 

• 50% parcela líquida captada superficialmente; 

• 20% evapotranspiração; 

• 30% infiltração/percolação. 

O acréscimo na parcela evapotranspirada, deve-se à invasão e 

adensamento da gramínea Estrela da África, que implementou sensível 

qualidade ao tratamento, incrementando também a evapotranspiração 

estimada. 

O aumento da parcela infiltrada/percolada, foi resultante de um 

sensível incremento da aeração do solo pelo desenvolvimento da biota ativa, 

bem como do sistema radicular da vegetação de cobertura. 

5.3.2. Resultados obtidos no tratamento (esgotos) 

Levando-se em conta as considerações iniciais do item 5.3., os 

resultados mais significativos das análises efetuadas durante os 12 anos de 

operação da planta de Populina, resumem-se à demanda bioquímica de 

oxigênio, aos sólidos suspensos, ao oxigênio dissolvido, ao pH e ao nitrogênio. 

Os dados da redução dos níveis de fósforo, nos diferentes 

estágios do tratamento, não apresentam suficiente consistência para 

representar tendências ou níveis de eficiência do processo, razão pela qual não 

serão apresentados nesta dissertação. 
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5.3.2.1. Demanda bioquímica de oxigênio- DBO 

A Figura 135 mostra os níveis da 080 nos esgotos em relação à 

distância do ponto de aplicação. Note-se que a curva referente aos resultados 

de 1985 um desempenho melhor do que a que representa os resultados de 

1984. Isto deve-se, provavelmente, ao fato de em 1985 o sistema já estar em 

regime mais intenso, com a biota desenvolvida e a vegetação com densidade 

apropriada. 

Deve-se salientar que, em 1984, aos 30m de distância do ponto 

de aplicação, a redução da 080 era de 34,00%, e o afluente apresentava 

71,20% de redução; enquanto que, em 1985, aos 30m de distância do sistema 

de distribuição, a redução era de 61,50%, e o afluente apresentava 86,40% de 

redução. 
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FIGURA 135. Valores da DBO em relação à distância do ponto 
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A Figura 136 apresenta resultados da redução da DBO, mês a 

mês, de janeiro/92 a fevereiro/93, provavelmente o melhor período da estação 

de tratamento em relação à eficiência dos resultados. 

Esta boa performance deve-se a diversos fatores, entre eles 

pode-se citar a invasão e o adensamento da gramínea que melhores resultados 
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apresentou pela adaptação natural, a biota altamente desenvolvida e 

diversificada, a representativa aeração do solo, a boa rotina operacional, etc. 

A partir de 1993, a estação de tratamento deixou de apresentar 

eficiência tão significativa pois, deste período em diante, a sobrecarga passou a 

ser excessiva. Foi quando o número de ligações de esgoto conectadas ao 

sistema passou de 800. 

Mesmo com estes fatores limitantes, em 24/09/96 foi efetuada 

uma coleta para a verificação da interferência no lençol freático, e as análises 

mostraram que, enquanto o afluente apresentou DBO de 510,20 mg/1, o lençol 

apresentou DBO de 3,80 mg/1. 

FIGURA 136. Reduções da DBO na disposição de esgotos no 

solo em Populina, apresentadas mês a mês. 
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5.3.2.2. Sólidos suspensos - SS 

A remoção dos sólidos suspensos nos sistemas de disposição de 

esgotos por escoamento à superfície, principalmente no caso da disposição de 

esgotos brutos, como é o caso de Populina, depende diretamente de uma 

densa e uniforme vegetação. Esta influência pode-se observar nos resultados 

das análises efetuadas em 1984 e 1985 sendo que, em 1985, o adensamento e 

a uniformidade da vegetação de cobertura era muito melhor (Figura 137). 
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FIGURA 137. Valores da concentração de sólidos suspensos em 
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Melhores resultados podem ser observados na Figura 138, que 

mostra a redução dos sólidos suspensos em 1992 e 1993, com análises 

efetuadas mês a mês. Estes resultados, provavelmente, devem ter apresentado 

reduções mais significativas e regulares, pelo melhor adensamento da 

vegetação, mas também pela ação de adsorção acentuada de um filme 

biológico desenvolvido e mais diversificado, fixado no colo das plantas e na 

camada biológica do solo. 

FIGURA 138. Reduções dos sólidos suspensos no tratamento de 

esgotos de Populina, mês a mês, em 1992 e 1993. 

100r-----------------------------------~ 
95 

!~ 
~85 
-30Cl 
o 

175 
!70 

65 

60 
~ ~ 

~----------------------------~ I I 
1992 1993 

5.3.2.3. Oxigênio dissolvido - 00 

O oxigênio exerce grande influência nas taxas de nitrificação 

quando a DBO é menor que 20 mg/1, e o oxigênio dissolvido é maior que 2,5 

mg/1, obviamente isto só pode ocorrer no último terço dos módulos de 

disposição. 
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A Figura 139 mostra a evolução da concentração do oxigênio 

dissolvido em relação à distância do sistema de distribuição. 

Uma avaliação do corpo receptor, em termos de oxigênio 

dissolvido, mostrou que o mesmo contava com uma concentração de 6,60 mg/1 

de oxigênio 1 O m a montante do ponto de lançamento dos afluentes do 

tratamento de esgoto, que continha 2,90 mg/1 de oxigênio, e a evolução da 

concentração de OD, a partir daí, foi de 5,30 mg/1, 5 m a jusante do ponto de 

lançamento, e 7,00 mg/1 a 300m abaixo do mesmo ponto. 

FIGURA 139. Evolução da concentração do oxigênio dissolvido 

nos esgotos em relação à distância do ponto de 

aplicação. 
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5.3.2.4. pH 

Em solos inundados ou irrigados, o pH do líquido que está sendo 

disposto, tende a aproximar-se do neutro. Esta elevação do pH está 

relacionada com a mineralização bacteriana da matéria orgânica, com a 

utilização do hidrogênio do sulfeto pelas sulfobactérias. 

A elevação do pH na disposição dos esgotos por escoamento à 

superfície também ocorre até que ele aproxime-se do neutro, e estabiliza-se em 

seguida. Este incremento do pH é muito importante para a solubilidade dos 

elementos, e mostrou-se regular em todas as análises efetuadas em Populina. 

A Figura 140 mostra a evolução do pH em três diferentes 

análises, e esta evolução é apresentada nas diversas fases de tratamento. 

FIGURA 140. Evolução do pH nos esgotos em relação à 

distância do sistema de distribuição. 
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13,50 e 0,39 mg/1 para nitrito e nitrato, respectivamente, e no lençol encontrou-

se concentrações de 0,6 mg/1 de nitrito e 0,01 mg/1 de nitrato. 

Na Figura 142 pode-se verificar diferentes níveis de redução do 

nitrogênio Kjeldahl total, em campanhas de análises realizadas mês a mês, nos 

anos de 1992 e 1993. 

FIGURA 142. Reduções dos níveis de nitrogênio Kjeldahl total no 

sistema de disposição de esgotos de Populina -

1992 e 1993. 
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5.3.2.5. Nitrogênio 

A remoção do nitrogênio no caso da disposição dos esgotos por 

escoamento à superfície, é inversamente proporcional à taxa de aplicação (m3/h 

xm). 

A Figura 141 apresenta valores da concentração do nitrogênio 

Kjeldahl total, resultantes de análises efetuadas em 1984, com uma baixa taxa 

de aplicação na planta de Populina. 
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FIGURA 141. Valores da concentração do nitrogênio Kjeldahl 
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Em avaliação realizada em 1996, para verificar as concentrações 

do nitrogênio no lençol freático em Populina, observou-se no afluente níveis de 
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5.3.3. Microrganismos no lençol freático 

Procurando avaliar os possíveis efeitos e os riscos de 

contaminação do lençol freático por microrganismos, durante 12 anos de 

disposição de esgotos na área de tratamento de Populina, em setembro de 

1996, foram efetuadas análises do esgoto afluente (bruto) e do lençol freático 

em dois pontos diferentes. 

Os resultados quanto ao esgoto bruto foram de 14 x 107 UFC/100 

ml (unidades de colônias formadas/ml) para coliformes totais, e 13 x 106 

UFC/1 00 ml para coliformes fecais, enquanto que para as análises do lençol 

freático, nas duas amostragens efetuadas do mesmo, os resultados foram de 

microrganismos ausentes, tanto para os coliformes totais, quanto para os 

fecais. 

É importante frisar que o lençol freático encontra-se a uma 

profundidade de 3 m no ponto mais a montante dos módulos (sistema de 

distribuição), e de 1,20 m no ponto mais a jusante dos mesmos (canais de 

coleta) mostrando, assim, que mesmo relativamente próximo da superfície, o 

lençol freático encontra-se, de uma certa forma, protegido da contaminação de 

microrganismos pela disposição dos esgotos através do escoamento à 

superfície, neste caso de Populina. 

5.3.4. Análises do solo 

Com a finalidade de verificar os efeitos e as modificações 

ocorridas no solo, quanto às características, e o acúmulo/retenção de 

elementos durante estes 12 anos de operação da planta de Populina, este item 

será subdividido em dois, sendo o primeiro utilizado para apresentar as 
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alterações da RAS (relação de adsorção de sódio) e, o segundo, mostrar 

através de gráficos, a concentração de diversos elementos em diferentes 

distâncias do ponto de aplicação nos módulos, e a diferentes profundidades do 

solo. 

5.3.4.1. Relação de adsorção de sódio (RAS) 

Para efeito de comparação e avaliação da alteração da RAS, o 

Quadro 46 mostra os resultados obtidos de análises efetuadas em 1984, antes 

do início das obras (solo natural), à superfície e à profundidade de 30 em, e 

também os resultados obtidos em 1996, às mesmas profundidades, porém com 

amostras colhidas dentro dos módulos de disposição, em ponto distante 1 m do 

sistema de distribuição dos esgotos. 

QUADRO 46. Valores da RASem 1984 e 1996, obtidos da área 

do tratamento de esgotos de Populina, à superfície 

e a 30 em de profundidade. 

Valores da RAS 
1984 (Solo Natural)_ 1996 (Módulos de Disposiçlo) -6 -! .e O ,00 - superficie 0,50 1,.U 

'5 
c: .. 
o ,_ 
a.. 30,00 0,83 1,78 
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Observando-se os números acima, pode-se concluir que não 

aconteceram modificações representativas nestes 12 anos de aplicação dos 

esgotos, pois o maior valor detectado para a RAS foi de 1, 78, muito abaixo de 

1 O, que é o valor acima do qual são necessárias maiores verificações e 

unidades na disposição de esgotos no solo, quanto à relação de adsorção de 

sódio. 

Outro detalhe que deve ser ressaltado, é o fato da RAS ser 

menor na superfície, em ambas amostragens, do que a 30 em de profundidade; 

isto deve-se a uma mobilidade maior de sódio (muito solúvel), e também às 

maiores concentrações de cálcio e magnésio na superfície, já que a RAS é 

dada pela relação: 

Ca++ + Mg++ 

2 

5.3.4.2. Características do solo e concentração de elementos 

Para visualizar as alterações no solo pela disposição dos 

esgotos, tanto no caso das suas características, como no caso da 

acumulação/retenção dos elementos, foram coletadas amostras em 6 diferentes 

pontos, e em 5 diferentes profundidades. 

Para a verificação do que ocorreu no solo, em relação ao seu 

perfil, foram colhidas amostras à profundidade O (zero- superfície), 30, 60, 90 e 

120 em. 
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Com a finalidade de registrar o que ocorreu em relação à 

disposição ao longo dos módulos, foram colhidas amostras nas diferentes 

profundidades, e nos seguintes pontos: 

• Po - ponto testemunha, localizado fora do tratamento, no 

terreno natural, quando do início da obra em 1984 (Figura 143); 

• P1 - ponto localizado dentro do módulo de tratamento, próximo 

ao sistema de distribuição (afluente), coleta efetuada em 1996 (Figura 144); 

• P2 - ponto localizado dentro do módulo de tratamento, 1 O m a 

jusante do ponto de aplicação, coleta efetuada em 1996 (Figura 144); 

• P3 - ponto localizado dentro do módulo de tratamento, 30 m a 

jusante do ponto de aplicação, coleta efetuada em 1996 (Figura 144); 

• P 4 - ponto localizado dentro do módulo de tratamento, 50 m a 

jusante do ponto de aplicação, coleta efetuada em 1996 (Figura 144); 

• Ps - ponto localizado dentro do módulo de tratamento, 70 m a 

jusante do ponto de aplicação, coleta efetuada em 1996 (Figura 144); 

FIGURA 143. Mostra ponto de coleta P0, em terreno natural, 

quando do início das obras, em 1984. 
- - --··· ···- ----- --
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FIGURA 144. Identifica pontos de coleta P1, P2, P3, P4 e Ps, 

dentro dos módulos, após 12 anos de operação do 

sistema (1996). 

Os gráficos mostrados nas Figuras 145 a 152 possuem a mesma 

estrutura de apresentação, conforme detalhes citados anteriormente, para 

possibilitar o efeito de comparação entre eles. 
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FIGURA 145. Variação do percentual da matéria orgânica em 
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FIGURA 146. Alteração do pH do solo em diferentes 

profundidades, para diferentes pontos em 

relação à distância do sistema de distribuição -

Populina. 
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FIGURA 147. Concentração de hidrogênio (H+) no solo, em 
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diferentes profundidades, e a diferentes distâncias 
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FIGURA 148. Concentração de alumínio (AI3+) no solo, em 

diferentes profundidades, e a diferentes distâncias 

do ponto de aplicação dos esgotos - Populina. 
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FIGURA 149. Concentração de potássio (K+) no solo, em 

diferentes profundidades, e a diferentes distâncias 

do ponto de aplicação dos esgotos - Populina. 
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FIGURA 150. Concentração de fósforo (P0.3-) no solo, em 

diferentes profundidades, e a diferentes distâncias 

do ponto de aplicação dos esgotos - Populina. 
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FIGURA 151. Concentração de cálcio (Ca2+) no solo, em 

diferentes profundidades, e a diferentes 

distâncias do ponto de aplicação dos esgotos -

Populina. 
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FIGURA 152. Concentração de magnésio (Mg2+) no solo, em 
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Em todas as figuras referentes às análises do solo, pode-se 

observar que, tanto modificações nas características, como concentrações dos 

elementos, não são representativas a profundidades superiores aos 30 em. 

Provavelmente, esta inflexão deve ter ocorrido a profundidades menores, sendo 

que para detectá-las, seriam necessárias análises de 5 em 5 em, nos primeiros 

30 em de da superfície, verificação esta que será levada a cabo futuramente. 

Uma ressalva importante deve ser feita com relação às figuras 

que apresentam os resultados das análises do solo, que é o fato de terem sido 

ligados os pontos, uns aos outros, através de retas. Isto, na verdade, não é 

uma inferência de resultados e, sim, uma representação para fins didáticos, já 
-cJ\ B\BUO~Ot püsLICf.. 

fJDJl.Df>,Ot OE ~c; si-O ~~\Q 
umvE.RS'0~é. -
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que o correto seria obter-se análises de profundidades com intervalos menores 

de 30 em, entre uma coleta e outra, buscando assim a interpolação de mais 

pontos na curva. 

5.3.5. Destinação da biomassa produzida 

Considerando-se que a biomassa produzida é utilizada para 

alimentação animal, decidiu-se proceder a exames clínicos veterinários, dos 

animais que consomem o capim produzido na estação de tratamento de 

esgotos de Populina, por mais de 6 anos continuamente (Figura 153). 

FIGURA 153. Vista geral da utilização da biomassa produzida no 

tratamento dos esgotos de Populina para 

alimentação de bovinos. 
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O resultado dos exames clínicos gerais e das avaliações de 

escore corporal, que variam de 1 a 5, classificou o rebanho consumidor, em 

média, num escore 4, o que significa que os animais permanecem o ano todo 

em condições ótimas de alimentação. 

Adicionalmente aos exames clínicos, foram coletadas fezes dos 

animais consumidores da biomassa, e encaminhados à Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, para exames de contagem de 

ovos de parasitas. 

O resultado destes exames revelou uma contagem média de 

ovos por grama de fezes (OPG) da ordem de 125 ovos de Strongyloidealg 

fezes nos animais adultos. Se considerar-se que OPG de até 400, em animais 

adultos com alimentação normal, são comuns, além de ser considerada uma 

propriedade rural com verminose controlada, pode-se concluir que, no caso dos 

animais que consomem a biomassa de Populina, o resultado é muito 

satisfatório. 

A comparação acima fica mais representativa se for levado em 

conta que, na propriedade onde aproveita-se a biomassa produzida na 

disposição dos esgotos de Populina, efetua-se a vermifugação por 

medicamentos injetáveis a cada 6 meses, quando a rotina numa propriedade 

rural bem conduzida, é a de proceder-se à vermifugação no mínimo de 2 em 2 

meses. 

6. Conclusões e recomendações 

Ao entender o solo como um elemento depurador, e o sistema 

solo-planta como um reator renovável, reator este regido pelas leis da natureza, 
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pode-se entender também, neste contexto, os esgotos como fonte de energia, e 

não como um grande problema ambiental. 

Na verdade, o que faz-se nos tratamentos convencionais dos 

esgotos, é dissipar a energia contida nos mesmos, mineralizando a matéria 

orgânica, e lançando-se os macro e micronutrientes nos corpos receptores. No 

tratamento por disposição no solo, esta energia é canalizada e utilizada para a 

produção de alimentos, recarga de aqüíferos, irrigação de parques e áreas de 

lazer, etc. 

Conforme pode-se constatar na dissertação, diversos exemplos 

são verificados no mundo e, com sucesso, como é o caso da Fazenda de 

Werribee na Austrália, completando seus 1 05 anos de disposição no solo sem 

grandes problemas, como é também o caso do México na recarga do lençol e, 

principalmente, como é o caso de Israel, com o reuso na delicada tarefa de 

produzir alimentos, dentre muitos outros exemplos. 

No Brasil, as disposições no solo têm-se multiplicado, mais 

acentuadamente no caso dos esgotos industriais do que com esgotos 

domésticos. Porém, em ambos os casos, as iniciativas são tímidas, seja por 

uma resistência causada pelas questões culturais, a qual é mais marcante no 

caso da disposição de esgotos domésticos e reuso, seja pela abundância dos 

recursos hídricos naturais, ou pela elevada pluviosidade média durante o ano. 

Intimamente relacionada com a questão cultural, está a questão 

da liberação de áreas para a implantação dos sistemas, não somente pelo 

custo das mesmas, como também pela resistência das pessoas em ter como 

vizinho, um tratamento de esgotos. Buscando modificar esta situação, e 

aprendendo com exemplos de outros países como a Austrália, pode-se 
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recomendar a busca de parceria com a comunidade, acelerando o processo de 

aceitação cultural, e fazendo a disposição nas áreas de produtores rurais, sem 

adquiri-las, mostrando as vantagens do aumento da produtividade que, em 

alguns casos, chega a ser 3 a 4 vezes maior que em uma propriedade rural 

tradicional, isto sem custos adicionais de adubação química. 

Além dos bons resultados encontrados na literatura específica, o 

sistema de disposição de esgotos no solo por escoamento à superfície, 

implantado em 1984 em Populina, ratifica a recomendação efetuada 

anteriormente pois, operando praticamente com o dobro das ligações previstas 

pelos cálculos iniciais para a sua vida útil, apresentou uma redução média na 

DBO de 95% nos anos de 1992 e 1993. 

Outros resultados animadores, são os apresentados com a 

análise do solo utilizado na disposição em Populina que, após 12 anos de 

operação da planta, não apresentou qualquer modificação nas suas 

características, ou no acúmulo dos macro e microelementos abaixo dos 30 em 

de profundidade, a menos de sensível aeração do solo em todo o seu perfil até 

o lençol freático, sem que o tenha contaminado em termos dos elementos e dos 

microrganismos coliformes. 

Tem-se muito o que pesquisar pois, apesar de não se ter 

observado redução na produtividade da biomassa em Populina até 1996, 

existem ainda muitas condições a serem melhoradas, e muitos parâmetros a 

serem otimizados e adaptados às peculiaridades das diferentes áreas do Brasil. 

A necessidade e a importância do desenvolvimento do processo 

de aceitação cultural, quanto à disposição ou ao reuso dos esgotos, não deve, 

em absoluto, ofuscar ou relegar a um segundo plano os cuidados com a 
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segurança das condições sanitárias, pois um tratamento de esgotos deve 

representar uma barreira sanitária, e não uma fonte de disseminação de 

agentes contaminantes. 

Assim, a disposição de esgotos no solo apresenta-se como uma 

boa alternativa de postergar grandes investimentos, produzir e proteger o meio 

ambiente, desde que, entendido o sistema como um reator renovável, seja 

mantido em equilíbrio, principalmente com as leis da natureza, para que não 

venha a ser condenado à exaustão ou à indigestão deixando, desta forma, de 

cumprir as funções às quais foi concebido. 
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