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Disponibilidade hídrica no Brasil

• Precipitação média anual no Brasil: 1.760 mm; Semiárido Nordestino: 500

mm; Região Amazônica: 3.000 mm;

• Escoamento de água no território brasileiro: 260 mil m3/s;

• Disponibilidade hídrica superficial: 78.6 mil m3/s (cerca de 30 % do

escoamento de água no território);

• Disponibilidade hídrica superficial da região amazônica: 65.6 m3/s (cerca de

80 % do total da disponibilidade hídrica superficial do país);

Fonte: Agência Nacional de Águas (2019)



Anomalias de temperatura média do ar do período de 2071 a 2100, cenário

A2, comparadas ao período de 1961 a 1990, para as estações do ano, nas

regiões e no Brasil. Fonte: HAMADA et al. (2011).

0

1

2

3

4

5

Verão Outono Inverno Primavera

Estações

A
n

o
m

a
li

a
 (

°C
)

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil



Anomalias de precipitação pluviométrica do período de 2071 a 2100, cenário

A2, comparadas ao período de 1961 a 1990, para as estações do ano, nas

regiões e no Brasil. Fonte: HAMADA et al. (2011).
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Qualidade da água em áreas de 

produção de hortaliças

• Porcentagem de esgoto tratado no Brasil: 46 % (Fonte: Instituto Trata Brasil

2019);

• Porcentagem aproximada de esgoto tratado por região: Centro-Oeste – 50

%; Sudeste – 50 %; Sul – 45 %; Nordeste – 35 %; e Norte – 22 % (Fonte:

Instituto Trata Brasil 2019);

• Estimativas de tratamento em áreas rurais, sobretudo aquelas mais

isoladas, são incertas, porém, dificilmente devem ultrapassar 5 %;

• Enquadramento de corpos d’água utilizados para a produção de hortaliças

é definido pela CONAMA 357/2005 (Classe 1 – irrestrito; Classe 2 –

hortaliças que não crescem rente ao solo e/ou que não consumidas cruas);



Fonte: ANA (2019)



Escassez quantitativa e qualitativa de água em

perímetros urbanos e peri-urbanos.

Fonte: Conjuntura Recursos Hídricos 2018, ANA (2018).



Qualidade da água em áreas de 

produção de hortaliças

• Dados da ANA têm mostrado com certa frequência a desconformidade de atributos

componentes do índice de qualidade da água com o enquadramento dos corpos

d’água como classe 2 em importantes bacias hidrográficas cujos recursos hídricos

apresentam grande importância para produção agrícola;

• Exemplos de atributos desconformes com a classe 2: concentração de coliformes

termotolerantes (53 % das amostras analisadas); concentração de fósforo total (40

%), oxigênio dissolvido (29 %), DBO (21 %), turbidez (8 %) e pH (7 %) (ANA, 2012);

• Trabalhos de Barcellos et al. (2006) sobre a bacia de Santa Cruz em Lavras – MG:

coliformes fecais - 93 % das amostras analisadas apresentaram desconformidade

com a Classe 2; 87 % para OD; 70 % para turbidez. 60 % para ferro total; 57 % para

cor; 47 % para pH e 3 % para sólidos totais; resultados muito parecidos com a sub-

bacia de Água Limpa;

• Resultados semelhantes foram encontrados para outras bacias por Paula et al.

(2005), Lima & Medeiros (2008), Lucas et al. (2010), entre outros.



Contaminação microbiológica de 

hortaliças no Brasil

• Soares & Cantos (2005) – 40 a 76 % das hortaliças folhosas vendidas em

Florianópolis – SC apresentaram contaminação parasitológica;

• Ragazzi (2011) – hortaliças vendidas em mercados de Ribeirão Preto – SP,

apresentam contaminação por parasitas semelhante àquelas irrigadas com efluente

de tratamento secundário clorado;

• Machado et al. (2018) – hortaliças folhosas vendidas em todas as regiões brasileiras

apresentam contaminação microbiológica:

• Alta prevalência de coliformes totais e termotolerantes;

• Ocorrência de entero-parasitas em folhosas em todas as regiões brasileiras;

• Maior prevalência de contaminação microbiológica nas hortaliças vendidas na região

Nordeste.



Reuso de efluentes tratados como fonte 

alternativa de água para a irrigação

Fonte: Matos (2015)



Diretrizes da OMS

para qualidade

microbiológica de

águas utilizadas

para irrigação.

Fonte: Braga et al.

(2015)



Diretrizes utilizadas na

Austrália e nos Estados

Unidos para qualidade

microbiológica de águas

utilizadas para irrigação.

Fonte: Water (2017)



Proposta de desenvolvimento de Estações de Tratamento de Esgoto e de 

sistemas de produção agrícola de baixo custo para comunidades rurais 

e/ou isoladas.



Proposta de desenvolvimento de Estações de 

Tratamento de Esgoto e de sistemas de produção 

agrícola de baixo custo para pequenas comunidades 

rurais e/ou isoladas.

Tratamento preliminar: gradeamento, caixa de gordura e desarenador;

Tratamento secundário: tanque séptico + filtro anaeróbico;

Tratamento terciário: pré-filtração em dois filtros, sendo o primeiro com brita 3 e o segundo

com brita 1, seguido de filtros lentos constituídos de areia média, areia fina e manta geotêxtil,

além de desinfecção por cloro.
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Etapa de

tratamento

pH CE OD DBO5,20 Turbidez Cloro 

Residual

Coliformes 

totais

E. Coli

dS/m OD mg/L UNT mg/L NMP/100 mL NMP/100 

mL

Entrada da

ETE

8,4 1,1 2,8 290,0 177 0 >  5,0 x 103 > 4,9 x 103

Tratamento

secundário

8,0 0,88 5,3 74,8 69 0 3,4 x 102 3,1 x 102

Tratamento

terciário

8,1 0,85 5,6 < 3,0 7 1,8 < 1,0 <1,0

Eficiência (%) - - - 98,6 96,1 - 99,8 99,9

Tabela 1 – Parâmetros mensurados e eficiência do tratamento na ETE 
experimental da Embrapa Hortaliças ao final do primeiro trimestre de operação.



Tabela 2 – Coliformes totais e termotolerantes ao longo do sistema de tratamento 
em ETE desenvolvida para atendimento à Comunidades Isoladas.

Caixa 1 

(TS)

Caixa 2 

(FB)

Caixa 3 

(FBR3)

Caixa 4 

(FBR1)

Caixa 5 

(FARM)

Caixa 6 

(FARF)

Caixa 7

(TCC)

Eficiência

UFC/100 mL

Coliformes totais 7,7 x 104 1,1 x 103 38 21 2 1 0 100 %

Coliformes

termotolerantes

3,0 x 103 1,0 x 103 34 22 2 0 0 100 %

TS – Tanque séptico; FB – Filtro biológico anaeróbico; FBR3 – Filtro de brita 3; FBR1 –

FARM – Filtro de areia média; FARF – Filtro de areia fina; TCC – Tanque de contato com o cloro. 

TS – Tanque séptico; FB – Filtro biológico anaeróbico; FBR3 – Filtro de brita 3; FBR1 – Filtro de brita 1; FARM – Filtro de areia 

média; FARF – Filtro de areia fina; TCC – Tanque de contato com o cloro. 
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Cobertura do solo
ET AG

ET AG ET AG

UFC g-1

Coliformes totais
E. Coli Salmonella

Solo nu 3,1 x 103 1,6 x 103 0 0 0 0

Palhada de milheto 4,9 x 103 7,7 x 101 0 0 0 0

Mulching dupla face 4,2 x 103 2,3 x 103 0 0 0 0

Mulching preto 2,8 x 103 5,0 x 103 0 0 0 0











Custo de implantação do sistema

• Para atendimento a 500 habitantes, R$ 80.000,00;

• Assumindo que cada habitante produz em torno de 100 L de esgoto por dia e

considerando que 80 % do esgoto que entra sairá como efluente tratado:

• Quantidade diária de efluente = (500 hab x 100 L) x 0,8 = 40.000 L/dia

• Exemplo de uso:

• Ciclo do tomateiro é de aproxiadamente a 120 dias e usa entre 2.000.000 L a

7.000.000 L de água por hectare.

• 40.000 L x 120 dias = 4.800.000 L de efluente produzido;

• Tempo de viabilidade do projeto:

➢ Com manutenção adequada, tempo de duração das caixas de PVC utilizadas;

Obs: Esse valor foi conseguido para local com rede de esgotamento sanitário pronta.







Grato pela atenção

Contato: carlos.pacheco-lima@embrapa.br
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