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REUSO AGRÍCOLA - Irrigação com efluentes tratados de abatedouro
no cultivo de pastagens.
Instituição Sede: Prefeitura do Campus USP de Pirassununga – PUSP - P
RESUMO
A agroindústria compreende, por definição, a atividade econômica de industrialização
ou beneficiamento de produtos agropecuários. Embora em diferentes níveis
tecnológicos, e de modo geral, os principais impactos gerados por estas atividades estão
relacionados ao grande consumo de água e, consequentemente, à geração de grandes
vazões de águas residuárias. A crescente preocupação na preservação da qualidade dos
recursos hídricos, associada à grande demanda de água pelos cultivos irrigados tem
levado os pesquisadores da área à busca de alternativas para produção. A irrigação com
águas residuárias é uma alternativa para substituir águas de qualidade, possibilita a
manutenção da umidade do solo, pode ser fonte de nutrientes, além de prevenir o risco
de contaminação dos recursos hídricos. O objetivo deste projeto é promover o reuso
agrícola dos efluentes secundários da Seção de Abatedouro – Matadouro Escola do
Campus da USP de Pirassununga/SP em pastagem, como forma de preservação dos
recursos hídricos e manutenção das produtividades dos cultivos agrícolas.

Serão

caracterizados os efluentes tratados por reator UASB, quanto às características físicoquímicas e biológicas e avaliado o comportamento do capim Coast cross à irrigação por
aspersão com águas residuárias, para a produção de feno. A área de cultivo está
localizada nas adjacências do Abatedouro e o delineamento experimental será de blocos
completos casualizados, com quatro repetições. Os cincos tratamentos estudados serão
(i) T1 – irrigação com água pluvial com 100%

da adubação nitrogenada mineral

(ANM) anual recomendada para a cultura; (ii) T2, T3, T4 e T5 – irrigação com efluente
tratado de abatedouro e adição de 0, 33%, 66% e 100% da ANM, respectivamente.
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INTRODUÇÃO
O crescente aumento populacional e as mudanças climáticas contradizem o
principio que a disponibilidade hídrica é abundante e ilimitada. Esse paradigma leva a
reflexões sobre a qualidade e quantidade da água, tornando cada vez mais importante as
discussões no âmbito da gestão ambiental.
A água é o insumo básico de quase todos os processos industriais e vital para a
produção de alimentos, este último atualmente, consome em torno de 70% do total de
água doce disponível. Muitos dos mananciais utilizados estão cada vez mais poluídos e
deteriorados. As principais fontes consideradas contaminantes das coleções hídricas são:
esgotos de cidades sem tratamento que são lançados em rios e lagos; lixões que afetam
os lençóis freáticos, os defensivos agrícolas que escoam com a chuva sendo arrastados
para os rios e lagos, os garimpos que lançam produtos químicos, como o mercúrio, em
rios e córregos e as indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos
tóxicos (EMBRAPA, 1994). Em consequência, a produção de água de boa qualidade,
dentro dos padrões mundiais de potabilidade, torna-se cada vez mais onerosa,
induzindo-se a priorização do abastecimento para consumo humano (MANCUSO &
SANTOS, 2003). Torna-se evidente que a reversão desse cenário crítico, em termos de
suprimento de água, não poderá ser administrada meramente pela atenuação de conflitos
de uso, de estabelecimento de prioridades, ou de mecanismos de controle de oferta, tais
como os de outorga e cobrança (HESPANHOL, 2003). Como substituição a água de
boa qualidade e considerando a preservação dos mananciais, muitos países adotam a
utilização de efluentes provenientes de estações de tratamento como fonte de água e
nutrientes na irrigação das culturas.
No Brasil, através da Resolução CNRH no 54/05, o reuso agrícola tornou-se uma
das modalidades de reuso direto, não potável de água, e com isso, prática integrante dos
mecanismos de gestão dos recursos hídricos.
As características dos efluentes gerados são função dos usos à qual a água foi
submetida (VON SPERLIN, 2005). O processamento dos produtos de origem animal e
vegetal pelas agroindústrias, principalmente as alimentícias que utilizam processos
fermentativos, gera resíduos líquidos ricos em matéria orgânica, nutrientes e sais,
mesmo após um tratamento, ainda apresenta potencial de poluição às coleções hídricas,
principalmente pela presença de fontes de nitrogênio e fósforo (DEMIREL, et al.,
2005). Uma forma de tratamento secundário (remoção de parte da matéria orgânica)
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bastante utilizado para efluentes de constituição orgânica são os reatores anaeróbios de
manta de lodo, também denominados de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente,
preferencialmente reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Nos reatores
UASB, a biomassa cresce dispersa no meio, o líquido entra no fundo e se encontra com
o leito de lodo no caminhamento ascendente, causando a adsorção de grande parte da
matéria orgânica pela biomassa. A detenção hidráulica pode ser bastante reduzida (6 a
10h) e a produção de lodo nos reatores é baixa, com remoções de matéria orgânica na
ordem de 70% (VON SPERLIN, 2005).
O processo operacional nos matadouros está concentrado na produção de carne
fresca e respectivos cortes, os demais subprodutos (sangue, pele, pelos e tripas),
demandam processamento e a operação de limpeza. Essas águas residuárias contêm
sangue, banha, sólidos orgânicos ou inorgânicos, além de outros sais adicionados
durante as operações de processamento, compondo grande quantidade de material
dissolvido e em suspensão (MATOS, 2010). Os despejos de frigoríficos possuem altos
valores de DBO5 (demanda bioquímica de oxigênio) e DQO (demanda química de
oxigênio, sólidos em suspensão, graxas e material flotável. Fragmentos de carne, de
gorduras e de vísceras normalmente podem ser encontrados nos efluentes. Portanto,
juntamente com sangue, há material altamente putrescível nestes efluentes, que entram
em decomposição poucas horas depois da sua geração, tanto mais quanto mais alta for à
temperatura ambiente. O sangue tem a DQO mais alta de todos os efluentes líquidos
gerados no processamento de carnes. Sangue líquido bruto tem uma DQO em torno de
400g/L, uma DBO5 de aproximadamente 200g/L e uma concentração de nitrogênio de
cerca de 30g/L (SÃO PAULO, 2008). O nitrogênio inorgânico ocorre principalmente na
forma de amônia, devido à quebra do material protéico em aminoácidos. As proteínas e
graxas são importantes componentes da carga orgânica presente nas águas de lavagem,
as quais também outras substâncias, como heparina, sais biliares, hidratos de carbono,
detergente e desinfetante. Destacam-se o alto conteúdo de microorganismos
patogênicos, como bactérias Salmonella e Shiguella, ovos de parasita e cistos de ameba,
e os resíduos de pesticidas, provenientes do tratamento e alimentação dos animais
(CHILE, 1998).
As operações de limpeza são as principais responsáveis pelo elevado consumo de
água em abatedouros, pois os pisos das áreas de processo devem ser lavados e
sanitizados ao menos uma vez por dia. A água consumida nas operações de limpeza e
4

lavagem das carcaças representa mais de 80% da água utilizada de efluente gerado
(KRIEGER 2007). O total de água utilizado por animal varia entre os abatedouros e
depende do layout, do tipo de animal abatido, das técnicas de abate e do grau de
automação. Em abatedouros com processamento de carne e graxaria, o consumo é de 3
a 6 m3/T de animal abatido (SENAI, 2003).
Como alternativa a essa problemática a irrigação de culturas com águas
residuárias tem se apresentado como uma solução promissora em várias partes do
mundo, entre estes, Israel utiliza 70% dessas águas na irrigação de 19.000 ha
(FOLEGATTI

et al., 2005).

Além da preservação dos recursos hídricos, a aplicação de águas residuárias
provenientes de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) na agricultura apresenta-se
como fonte de água e nutrientes às culturas. Estudos têm revelado benefícios na
produtividade das culturas irrigadas com efluente de ETE (FONSECA et al., 2007;
LEAL, 2007; AZEVEDO & OLIVEIRA , 2005) e redução de até 50% na dose de
fertilizante nitrogenado com reposição de 100% da evapotranspiração da cultura
(GOMES , et. al., 2009). Entretanto, não é uma prática isenta de riscos, principalmente
devido à persistência de determinados constituintes no pós-tratamento do efluente,
como por exemplo, o sódio, além de organismos patogênicos. Pode ainda conter sólidos
suspensos, prejudiciais ao solo e às plantas, ao ser humano e aos sistemas de irrigação,
respectivamente (FONSECA , 2001).
A seleção da cultura a receber efluentes tratados tem sido umas das principais
questões no tocante a sustentabilidade do sistema solo-planta (MOHAMMAD &
MAZAHREH , 2003). O coast-cross (Cynodon dactylon (L.) Pers.) é uma gramínea
forrageira tropical que apresenta, entre suas importantes características, capacidade para
produzir elevada quantidade de forragem com boa relação folha-colmo, como boa
resposta à adubação nitrogenada e ao suprimento de água pela irrigação (ALVIM et al.,
1998; VILELA, 2006). Outra característica pertinente do coast-cross, do ponto de vista
quanto ao potencial em receber irrigação com águas residuárias rico em sais, é por ser
uma cultura tolerante a salinidade, permitindo que sua produtividade seja mantida em
condições de águas com condutividade elétrica próxima a 4,6 dS/m (AYRES

&

WESTCOT , 1999). A utilização de espécies forrageiras que assegurem produtividade e
qualidade ao longo dos anos e tenham crescimento vegetativo rasteiro, para a
manutenção da cobertura do solo e, conseqüentemente, a garantia das características do
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ecossistema que envolve este processo, pode ser alternativa para elevar os índices de
produtividade e produção na pecuária nacional (BORTOLO et al., 2001).
OBJETIVO
Objetivo Geral
Promover destino racional aos efluentes tratados do Abatedouro – Matadouro
Escola do Campus da USP de Pirassununga/SP - visando à conservação dos recursos
naturais.
Objetivos Específicos
a) Promover o tratamento dos efluentes oriundos do abatedouro, em nível
secundário;
b) Caracterizar as concentrações dos constituintes do efluente tratado do abatedouro,
visando à utilização na irrigação, avaliando a contribuição da presença de macro e
micro nutrientes como fonte de fertilizantes às plantas;
c) Avaliar a produtividade e o valor nutritivo do coast-cross irrigado com água e
com efluente tratado de abatedouro, em diferentes doses de adubação nitrogenada.

JUSTIFICATIVA
A resolução CONAMA no 357/05 fixa padrões de lançamento de efluentes e
estabelece o princípio do poluidor-pagador (cobrança pela diluição, transporte e
assimilação de efluentes pelos corpos hídricos), orientando os órgãos de saneamento a
diminuir ou melhorar a qualidade dos efluentes de seus sistemas de tratamento para
disposição final em rios.
As agroindústrias, principalmente as de pequeno e médio porte, estão em grande
parte localizadas em zonas rurais, cuja dificuldade de tratamento e disposição adequada
dos seus resíduos é ainda maior quando comparada aos centros urbanos. Os resíduos
líquidos da agroindústria, em grande parte, apresentam potencial para serem aplicados
na irrigação de culturas, principalmente, pela grande carga orgânica e mineral contidos.
Outro fator importante que pode ser um facilitador ao uso desse tipo de resíduo é a
facilidade em condução das águas residuárias às áreas de cultivos, já que em muitos
casos os locais de processamento encontram-se dentro da mesma propriedade.
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No projeto em questão, a Seção de Abatedouro – Matadouro Escola está
localizada no Campus da USP de Pirassununga/SP, em uma fazenda compreendida em
2.269 ha, dos quais 38,55% são áreas de conservação pelo seu valor em biodiversidade
(diferentes biomas), reconhecido pela inclusão à Reserva Ecológica da USP. O campus
de Pirassununga está em processo de implantação do Plano Diretor Socioambiental
Participativo, foram formados os grupos de trabalhos nas diferentes áreas e as atividades
de diagnóstico estão em andamento. O grupo de trabalho sobre resíduos tem-se
deparado com graves inadequações com relação aos efluentes líquidos gerados pelo
abatedouro, no qual é estimada a geração de 5,53 m3 de efluente/dia. Os efluentes não
recebem nenhum tipo de tratamento e são depositados em lagoas de decantação sem
impermeabilização (Foto 1), com grande risco de contaminação ao lençol freático.
Próxima a lagoa segue um canal artificial de águas pluviais (Foto 2) que interligam as
principais represas do campus, sendo importante ressaltar que o ambiente dessas águas
são lênticos e mesmo que hajam tratamento dos efluentes para remoção da carga
orgânica, a presença dos constituintes na forma inorgânica levarão a eutrofização.
Diante do cenário exposto a proposta de Reuso Agrícola é justificada como alternativa
sustentável aos efluentes tratados do Abatedouro – Matadouro Escola do Campus da
USP de Pirassununga/SP - visando à conservação dos recursos naturais.

Foto 1- Lagoa de decantação dos efluentes

Foto 2 - Canal de água pluvial
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e delineamento experimental
O experimento será instalado em área de pastagem adjacente ao Abatedouro –
Matadouro Escola do Campus da USP de Pirassununga/SP, em área cedida pela
Prefeitura do campus. A localização geográfica do campus é 21º59’ de latitude sul e
47º26’ de longitude oeste e altitude média de 635 metros. O clima da região é do tipo
Cwa na classificação de Köppen, e a temperatura média anual é de 20,8ºC, com
precipitação pluviométrica média anual de 1298 mm.
A pastagem de cultivo é coast-cross (Cynodon dactylon (L.) Pers.) plantada na forma
de mudas em março de 2012, cujo preparo do solo iniciou dois meses antes com
utilização de grade aradora e incorporação de 1t/ha de calcário. Também foi
incorporado 25.000L/ha de efluentes de lagoa de decantação de suínos, como fonte de
matéria orgânica.
O delineamento experimental será em blocos completos casualizados, com quatro
repetições. Os cinco tratamentos empregados serão: (i) T1 – irrigação com água pluvial
com 100% da adubação nitrogenada mineral (ANM) anual recomendada para a cultura;
(ii) T2, T3, T4 e T5 – irrigação com efluente tratado de abatedouro e adição de 0, 33%,
66% e 100% da ANM, respectivamente. As parcelas, distantes entre si 10 m, terão
tamanho de 10 x 10 m, perfazendo uma área total de 100 m2. A área útil por unidade
experimental será de 48 m2, sendo desprezado 1,0 m de cada lado (bordadura) e 16 m2
centrais de cada parcela (área cuja precipitação dos aspersores não será uniforme). O
sistema de irrigação empregado será por aspersão, cujos aspersores estarão localizados
no centro das parcelas, a uma altura de 90 cm.
O manejo da irrigação será realizado com base na umidade crítica do solo na camada
de 0 a 60 cm, controlados por baterias de tensiômetros ( três profundidades). Será
instalada uma bateria de tensiômetro para cada tratamento. A frequência de irrigação a
ser adotada será a cada dois dias.
Efluente
O efluente a ser utilizado para irrigação da pastagem será proveniente de reator
UASB a ser instalado no Abatedouro. O reator proposto para essa planta de tratamento
possuirá 12m³, com taxa de aplicação variando de 2 à 4 Kg de DQO/ m3, com tempo de
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detenção variando de 12 a 24 horas. A eficiência de remoção de matéria orgânica
carbonácia prevista é de 60 a 80%.
O volume disponibilizado para a aplicação do efluente será armazenado em
reservatório de 5.000 L. A testemunha, composta por água pluvial (AP), será captado
em canal nas proximidades da área experimental.
A caracterização físico-químico-biológica dos tratamentos (EAN, EA, AS) terá
freqüência mensal, considerando a caracterização inicial por quatro coletas, anteriores a
instalação do experimento. As coletas das amostras serão realizadas conforme o Guia
Nacional de Coleta e Preservação de amostras de água (CETESB/ANA, 2011), e
analisadas segundo APHA/AWWA/WEF (1999). O ponto de coleta será no reservatório
da irrigação e no canal para AP. Considerando 90 dias para cada corte, haverá um total
ao final do experimento de 39 amostras, a serem analisadas para cada parâmetro
estipulado.
O volume de efluente a ser coletado será de 1000 mL acondicionado em frasco
plástico e conduzido ao Laboratório de Biotecnologia Ambiental ZEA/FZEA/USP
(LBA/FZEA) para determinação imediata de pH e CE, por eletrodos. A Tabela 1
apresenta as demais variáveis físico-químico-biológicas a serem avaliadas, a técnica
analítica empregada e o laboratório. Determinados os valores de Na, Ca, e Mg será
calculada a razão de adsorção de sódio (RAS) pela equação descrita por Ayers &
Westcot (1999).
Tabela 1. Variáveis analisadas, método analítico e local de determinação para a
caracterização das águas
Variáveis avaliadas
Nitrogênio Total e
Amoniacal
N-NO3 - ; N-NO2 -, PO43-

Técnica analítica
Kjeldahl

Análise por Injeção em
Fluxo (FIA) –
Condutividade Elétrica

K, Na, Ca, Mg
Absorção Atômica
Sólidos Suspensos Totais e
Sólidos Dissolvidos Totais

Filtração, secagem,
calcinação e gravimetria

Local
Laboratório de
Biotecnologia
Ambiental
ZEA/FZEA/USP
Laboratório de
Análises Ambiental e
Geoprocessamento/C
ENA/USP
Laboratório de
Minerais
ZAZ/FZEA/USP
Laboratório de
Biotecnologia
Ambiental
ZEA/FZEA/USP
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Avaliação do experimento
A fertilização do experimento, considerando um sistema de produção de forragem
para a fenação, será baseada na análise de solo inicial ao experimento e recomendada
para a cultura. Todas as parcelas receberão inicialmente as mesmas quantidades de
fertilizante mineral potássica e fosfatada. Somente a ANM variará 0- 360 kg/ha
(VILELA, 2006), conforme os tratamentos empregados.
A cada três meses será cortado o capim para avaliação do experimento.
O solo coletado a cada corte, por tratamento nas camadas 0-20 cm e 20-40 cm, será
homogeneizado em amostras compostas e encaminhado para análise química de
fertilidade, segundo metodologia descrita em RAIJ et al. (2001), com determinação
também do sódio, para cálculo da porcentagem de sódio trocável do solo. As análises
químicas de solo serão realizadas no Laboratório de Ciências Agrárias/Solos da FZEA.
As plantas serão avaliadas quanto à produtividade, nutrição mineral e características
bromatológicas. No caso das análises bromatológicas, estas consistirão da determinação
de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), extrato etéreo (EE),
segundo AOAC (1975). Os teores de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente
ácido (FDA), hemicelulose, celulose e lignina serão efetuadas conforme GOERING &
VAN SOEST (1970).

Análises Estatísticas
A análise estatística dos resultados obtidos será realizada de acordo com o
delineamento de blocos inteiramente casualizados. Serão realizadas análises de
variância, e, caso constatado diferenças significativas (P < 0,05), será realizado
comparações de médias entre tratamentos e análise de regressão quando for adequado,
utilizando o programa estatístico SAS - System for Windows 9.1 (SAS INSTITUTE,
2001).
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RESULTADOS ESPERADOS
Os principais resultados esperados são: (i) aproveitamento dos efluentes tratados de
abatedouro na irrigação de pastagem, em contrapartida a conservação dos recursos
naturais; (ii)

redução da quantidade de fertilizante mineral nitrogenado para os

tratamentos que receberam águas residuárias de abatedouro tratadas, mantendo
produtividade e o valor nutritivo do coast cross; (ii) definição da lâmina de irrigação da
cultura, considerando o potencial salino do efluente.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O cronograma de execução terá o prazo de um ano, conforme apresentado na Tabela
2.
Tabela 2. Cronograma de execução do projeto de pesquisa
Atividade

Trimestre
1º 2º 3º 4º

Instalação do experimento
Instalação do reator UASB
Caracterização do efluente
Amostragem de solo
Adubação
Cultivo
Manejo da Irrigação
Colheita
Análises químicas do solo e da planta
Tabulação dos dados e análise estatística
Elaboração de artigos a serem submetidos para revistas e
congressos
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ORÇAMENTO
A Tabela 3 apresenta os custos para realização do projeto.
Tabela 3. Custos para execução do experimento
Descrição

Quantidade

Unidade

Preço Unit.

Preço Total

01

cnj.

15.000,00

15.000,00

01

cnj.

5.000,00

5.000,00

01

cnj.

20.000,00

20.000,00

Tensiômetros

15

Und.

90,00

1.350,00

Análises de solo

160

Und.

30,00

4.800,00

Análises de planta

80

Und.

30,00

2.400,00

Análises de efluente

13

Und.

100,00

1.300,00

Sistema de Irrigação
por aspersão
automatizado
Mão

de

obra

para

instalação do sistema
de irrigação
Elétrica, hidráulica e
alvenaria
instalação

para
do

reator

UASB

Total R$

49.850,00
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