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O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do uso de banhados construídos cultivados 

com girassol e com soja na remoção da Demanda Química de Oxigênio (DQO), nitrogênio 

amoniacal (NH4-N), nitrato (NO3-N), nitrito (NO2-N), fósforo total (PT) e Nitrogênio Total 

Kjeldahl do chorume tratado proveniente da estação de tratamento do aterro sanitário da cidade de 

Lages/SC. Também foi analisado o desenvolvimento das plantas em função do efluente aplicado 

no banhado em comparação com banhados regados com adubo químico. Construiu-se 9 banhados 

em baldes de 8L, os mesmos foram preenchidos com uma camada de 5cm de altura de brita número 

3 e uma camada de 15cm de areia. Na parte inferior dos banhados foram inseridas torneiras para a 

retirada do efluente percolado e os mesmos foram operados em batelada com tempo de detenção 

hidráulico (TDH) de 2 dias. Os efluentes testados foram: chorume tratado nas concentrações de 10 

e 25%, (aplicados em 3 banhados para cada concentração), ambas determinadas por testes 

laboratoriais de toxicidade e adubo químico líquido NPK 4:14:8 (aplicado em 3 banhados) na 

concentração de 5 ml/L, adicionado aos banhados a cada 20 dias conforme recomendação do 

fabricante e nas demais regas foi adicionada apenas água da rede de abastecimento. No período de 

setembro a dezembro de 2016 foi testado o cultivo de soja, porém não houve germinação das 

sementes. De acordo com pesquisas anteriores, as sementes necessitam absorver no mínimo 50% 

de seu peso em água para assegurar boa germinação e nos banhados estudados havia excesso de 

líquido (≈85%), prejudicando o cultivo. No período de fevereiro a julho de 2017 foi feito o cultivo 

do girassol do qual obteve-se os dados apresentados abaixo. Coletou-se 4 amostras de cada banhado 

regado com chorume antes da drenagem dos mesmos para posterior análise dos parâmetros. Ao 

final de 4 meses foi realizada a medição do tamanho das plantas para verificar seu crescimento. 

Nas tabelas 1 e 2 estão os resultados das concentrações médias iniciais e finais de DQO, NH4-N, 

NO3-N, NO2-N, Pt e NTK do chorume percolado nas concentrações de 25% e de 10%, 

respectivamente, bem como o percentual de remoção e os desvios padrão, entre parênteses, de cada 

parâmetro. O TDH pode ter influenciado na eficiência de remoção dos parâmetros analisados, uma 

vez que as constantes regas faziam com que o banhado permanecesse com alta umidade. Estudos 

realizados por outros autores avaliando a influência da irrigação no cultivo do girassol mostraram 

que esta condição leva a falta de oxigênio para as raízes, o que provoca a morte dos tecidos 
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radiculares por favorecer a fermentação lática e acidose nas células, podendo também levar a 

redução na absorção de nutrientes, de água e influenciar no tamanho final da planta. 

Tabela 1 - Concentrações médias iniciais e finais dos parâmetros analisados no percolado dos 

banhados na concentração de 10%, percentual de remoção e desvios padrão, entre parênteses, 

obtidos nos ensaios. 

Parâmetro

  

N 

(amostras) 

Concentração média 

inicial (mg.L-1)  

Concentração média  

final (mg.L-1)  

% 

 Remoção 

DQO 12 184,52 79,61 56,9 

Amônia 12 1,94(±0,06) 0,46(±0,69) 76,3 

Nitrato 12 5,79(±0,91) 22,69 (±8,55)  -291,9 

Nitrito 12 0,037(±0,03) 0,03(±0) 18,9 

Fósforo 12 0,05(±0,005) 0,03(±0) 40 

NTK           12         102,48(±0,4) 100,5(±0,0007) 1,9 

 

Tabela 2 - Concentrações médias iniciais e finais dos parâmetros analisados no percolado dos 

banhados na concentração de 25%, percentual de remoção e desvios padrão, entre parênteses, 

obtidos nos ensaios. 

 Parâmetro 

 

N 

(amostras) 

Concentração média 

 inicial (mg.L-1)  

Concentração média  

final (mg.L-1)  

% 

Remoção 

DQO 12 238,71 180,55 24,4 

Amônia 12 2,27(±0,23) 0,27(±0,81) 88,1 

Nitrato 12 8,39(±1,12) 23,54 (±8,1)  -180,5 

Nitrito 12 0,02(±0,01) 0,01(±0,01) 50 

Fósforo  12 0,08(±0,005) 0,04(±0) 50 

NTK 12 146,0(±1,0) 131,4 (±1,2) 10 

 

Comparando os resultados das tabelas 1 e 2, observou-se que a remoção dos nutrientes analisados 

foi mais alta quando os banhados foram regados com chorume tratado na concentração de 25%. O 

excesso de água no banhado pode ter contribuído para a baixa remoção de matéria orgânica, pois 

a mesma se apresenta na forma de compostos recalcitrantes no efluente pré tratado e precisa de 

condições adequadas para sua degradação. A amônia obteve uma remoção elevada, devido ao 

consumo pela planta e ao processo de conversão do nitrogênio em nitrito e posteriormente a nitrato, 

que é a última fase da nitrificação. A concentração de nitrato aumentou muito no efluente retirado 

dos banhados devido ao processo de transformação do nitrogênio. 

Em relação ao desenvolvimento das plantas observou-se que as que foram cultivadas nos banhados 

que receberam o chorume tratado na concentração de 10% apresentaram tamanho médio de 20cm, 

nos banhados que receberam o chorume tratado na concentração de 25% as plantas atingiram 

tamanho médio de 17 cm e nos banhados regados com adubo os tamanhos médios das plantas 

foram de 33cm. Em ensaios anteriores, com TDH de 4 dias, as plantas atingiram tamanhos 3 vezes 

maiores que os obtidos no ensaio com TDH de 2 dias confirmando a influência do excesso de 

umidade no crescimento da planta.  


