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RESUMO – A escassez da água tem-se intensificado em algumas regiões do mundo devido aos 

períodos prolongados de secas e ao desabastecimento público de água. O cultivo de alimentos 

requer um volume considerável de água doce e ainda é muito dependente do uso de fertilizantes 

minerais, os quais podem comprometer o meio ambiente em virtude do acúmulo de substâncias 

químicas ao solo provocado pelo uso excessivo desses fertilizantes. Diante deste contexto, uma 

alternativa atraente para uma produção agrícola sustentável é o uso do esgoto tratado na 

fertirrigação de culturas agrícolas, que podem suprir as demandas de água e nutrientes das plantas. 

Com isso, é evidente a necessidade de analisar o nível atual de conhecimento sobre o uso de esgoto 

tratado na fertirrigação agrícolas. Assim, este trabalho buscou realizar uma investigação 

bibliográfica, com a utilização de parâmetros bibliométricos para uma discussão qualitativa e 

quantitativa da produção científica e o processo metodológico de revisão sistemática. Para isto, 

foram utilizadas a base de dados Scopus, a sistematização de método PRISMA e o software 

VOSviewer. A revisão bibliométrica apresentou que as palavras mais citadas foram “water reuse” e 

“fertigacion”; e na revisão sistemática constatou a eficiência do uso de esgoto tratado na 

fertirrigação de alimentos.  

ABSTRACT– Water scarcity has intensified in some regions of the world due to prolonged periods 

of drought and public water shortages. Food cultivation requires a considerable volume of fresh 

water and is still very dependent on the use of mineral fertilizers, which can compromise the 

environment due to the accumulation of chemical substances in the soil caused by the excessive use 

of these fertilizers. Given this context, an attractive alternative for sustainable agricultural 

production is the use of treated sewage in the fertigation of agricultural crops, which can meet the 

demands of water and nutrients of plants. With this, it is evident the need to analyze the current 

level of knowledge about the use of treated sewage in agricultural fertigation. Thus, this work 

sought to carry out a bibliographic investigation, using bibliometric parameters for a qualitative and 

quantitative discussion of scientific production and the methodological process of systematic 

review. For this, the Scopus database, the PRISMA method systematization and the VOSviewer 

software were used. The bibliometric review showed that the most cited words were “water reuse” 

and “fertigacion”; and in the systematic review, it was found the efficiency of the use of treated 

sewage in the fertigation of food. 

Palavras-Chave – produtividade agrícola; nutrientes; esgoto tratado. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo agrícola de alimentos é uma das atividades, que mais demanda água doce, dentre os 

usos múltiplos desta, concorrendo diretamente com os consumos humano e animal. O aumento da 

produtividade agrícola, em conjunto com os prolongados períodos de seca registrados nos últimos 

anos no Brasil e a demanda cada vez mais crescente por fertilizantes minerais, tem levado os 

agricultores a procurarem fontes alternativas de água e nutrientes que sustentem a produção 

alimentar, como é o caso dos esgotos tratados, Libutti et al. (2018); uma vez que esses, representam 

uma alternativa atraente, econômica e ambiental, para a agricultura irrigada, por disponibilizarem 

água e nutrientes essenciais às plantas, o que reduz tanto a quantidade de água como de fertilizantes 

minerais na produção agrícola (QURESHI et al., 2016; BEDBABIS et al., 2015). No entanto, é 

preciso aprofundar o conhecimento sobre a prática do uso agrícola do esgoto tratado, 

principalmente quando se refere a estudos sobre alterações fisiológicas e morfológicas de plantas, 

além da contaminação de frutos e biomassa foliar por microrganismos patogênicos (LIBUTTI et al., 

2018). 

Com isso, é evidente a necessidade de analisar o nível atual de conhecimento sobre o uso 

agrícola de esgoto tratado, com a finalidade de reunir experiências de pesquisas desenvolvidas sobre 

o tema e auxiliar na implantação de sistemas agrícolas seguros e ambientalmente sustentáveis. 

(GALVÃO e PEREIRA, 2014) apontam os estudos bibliométricos e as revisões sistemáticas como 

metodologias utilizadas para contribuir e esclarecer os avanços científicos e identificar as 

discussões existentes. Diante deste cenário, o objetivo deste estudo foi realizar uma investigação 

bibliográfica sobre a fertirrigação agrícola com o uso de esgotos tratados, s partir de um modelo 

híbrido de análise de literatura, com a utilização de parâmetros bibliométricos para discussão 

qualitativa e quantitativa da produção científica e do processo metodológico de revisão sistemática 

para a síntese de resultados. 

MATERIAS E MÉTODOS 

Neste estudo foi utilizado um modelo híbrido descrito em Pluye e Hong (2014), o qual foi 

aplicado por meio da sistematização de um conjunto de fases e etapas, através de investigações do 

panorama, aplicações e resultados obtidos. O método sistemático de pesquisa foi delimitado por 

quatro fases realizadas em sequência: busca de dados, meta análise, análise bibliométrica e análise 

sistemática. 

A busca de dados foi realizada no mês de maio de 2022. Nesta fase, utilizou-se a base de 

dados Scopus, esta acessada a partir do portal da CAPES (CNPq). Os artigos científicos foram 
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definidos por meio de uma sistematização do método conhecida como PRISMA (Principais Itens 

para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-Análises), a qual é dividida em quatro etapas: 

identificação, seleção, elegibilidade e inclusão (MOHER et al., 2010).   

Na primeira etapa do método PRISMA (identificação) se buscou, simultaneamente, as 

palavras-chave "water reuse" ou "water reclamation" e “fertigation”, com operadores Booleano 

“or” e “and”, o que resultou na localização de 42 publicações, a partir do ano de 2010. Na segunda 

fase (seleção), a amostra foi reduzida para 41 artigos científicos ao serem aplicados critérios de 

exclusão, removendo artigos de revisão, livros e documentos de conferência. Na etapa de 

elegibilidade, foram lidos os títulos e resumos dos 41 artigos resultantes da etapa anterior, restando 

15 artigos ao final desta etapa. Na etapa de inclusão, foram lidos na íntegra, e seleção os 15 para 

análise da produção científica, em que os dados bibliométricos desses artigos foram exportados para 

o software de bibliometria, no formato (.csv), para então serem lidos. Os indicadores utilizados na 

bibliometria foram quantitativos e qualitativos. O software VOSviewer foi utilizado para análise 

qualitativa, a partir da construção de redes bibliométricas, na quais as cores indicam os grupos 

formados (clusters) e o tamanho, os arcos da rede representam a relação entre os elementos 

interligados e o tamanho do círculo de cada elemento indica o seu impacto na análise realizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise Bibliométrica 

Na Figura 1 estão os artigos encontrados, na base de dados Scopus, sobre reúso de esgoto na 

fertirrigação agrícola, utilizando as palavras-chave "water reuse" ou "water reclamation" e 

“fertigation” Esta busca resultou em 15 artigos, após aplicação de filtros e do método PRISMA. O 

primeiro artigo foi datado de 2010, assim o tema analisado vem sendo estudado há pouco mais de 

uma década. 

 

Figura 1 – Evolução do número de publicações sobre reúso de esgoto tratado na agricultura. 
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O assunto abordado no artigo publicado em 2010 foi o uso de esgotos tratados na fertirrigação 

de flores de corte (DAMASCENO et al., 2010). Os temas relacionados ao cultivo de alimentos, 

conforme as palavras-chave descritas anteriormente, só foram abordados a partir de 2018 

(BARBOSA et al., 2018; ALVES et al., 2019; PERULLI et al., 2019a; PERULLI et al., 2019b; 

AZEVEDO JUNIOR et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2020; OLIVEIRA et al.,2022). Nos anos de 

2019 e 2020 o número anual de produções aumentou consideravelmente, atingindo um patamar de 5 

artigos publicados em 2019. Com a preocupação crescente de segurança alimentar, foi preciso 

abordar mais os diversos cenários relativos ao uso da água de reúso na agricultura (ONU, 2017). 

Assim foram necessários mais estudos sobre o uso de esgoto tratado na agricultura, com o intuito de 

responder as questões sobre o aumento da produtividade agrícola, o melhoramento nutricional das 

cultivares e a ausência de contaminação dos alimentos por microrganismos patogênicos, isto para 

melhorar os índices de aceitação e percepção da sociedade sobre o uso de esgotos tratados no 

cultivo de alimentos, para obter êxito na implantação de sistemas de fertirrigação com água de 

reúso. 

Os 15 artigos encontrados na pesquisa foram escritos por 68 autores, com 3 países escrevendo 

sobre o tema, Brasil com 13 artigos, Itália com 3 e Estados Unidos com 2 através de relações de 

coautoria, justificando os 18 artigos entre países. Estes trabalhos foram citados 27, 9 e 8 vezes 

respectivamente. Este resultado é coerente, por quê mesmo o Brasil sendo um país que concentra 

12% da disponibilidade hídrica global, BRASIL (2008), a distribuição de água no território nacional 

não é equitativa, existindo algumas áreas que sofrem com períodos severos de estiagens e outras 

que são densamente populosas, cuja escassez hídrica é provocada tanto pela degradação da 

qualidade da água, como pela estiagem (SANTOS e SPOLADOR, 2022). Com isso faz-se 

necessária a busca por soluções ambientais para melhorar a produção agrícola nos 66 milhões de 

hectares (7,8%) do território brasileiro dedicados a agricultura (MIRANDA, 2018).  

Por meio da análise de rede de coautoria, é possível identificar as relações entre os 

pesquisadores e seus países de acordo com as quantidades de estudos e as cooperações entre si 

estabelecidas (ARAGÃO JUNIOR e OLIVEIRA JUNIOR, 2021). Fica em evidência que, dentro do 

universo temporal (de 2010 a 2022) e das condições de contorno (palavras-chave) do estudo, houve 

uma baixa interação entre as instituições de países diferentes e a dispersão das pesquisas do campo 

de estudo. O Brasil, Itália e Estados Unidos tiveram publicações com colaboração entre eles, com o 

Brasil apresentando a maior interação (FIGURA 2).  

Ao avaliar a sinergia das citações, dos 15 artigos analisados e ao usar o filtro do VOSvierwer 

de no mínimo 2 documentos por autor, foi possível observar na Figura 2, que existem 5 grupos de 
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autores que se citam e trabalham juntos, os quais estão representados pelos clusters. Dentro dos 

clusters, pode-se observar que quanto maior for a área do nó maior será o número de citações do 

autor representado por esse nó, e quanto mais forte for a linha de ligação entre os nós, maior será a 

interação entre os autores representados pelos nós ligados.  

 

Figura 2 – Rede de citação entre artigos utilizando o VOSvierwer 

 

Com base nos documentos analisados, é possível avaliar a ocorrência de palavras específicas 

ao tema em estudo pela quantidade de aparição em diversos campos dos artigos. Assim essas 

palavras podem ser citadas no título, no resumo ou na lista de palavras-chave (VAN ECK e 

WALTMAN, 2017). Portanto, é possível gerar uma lista ordenada dos principais termos 

determinantes da temática central de um conjunto de documentos (MACHADO JUNIOR et al., 

2016).  
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Figura 3 – Rede de co-ocorrência de palavras-chave utilizadas pelos autores do estudo. 

Ao analisar a rede da Figura 3, foi possível mapear possíveis temáticas de pesquisa que ainda 

não foram muito exploradas ou mesmo novas vertentes de estudos.  Em amarelo estão os termos 

abordados mais recentemente (entre 2020 e 2022), como pró-colheita e sustentabilidade ambiental. 

Ao observar as interações com cores mais escuras, ocorrência de palavras em documentos mais 

antigos, verificou-se que fertirrigação foi o termo mais utilizado e que apresenta maior interação 

com a palavra central. A palavra central representa a palavra-chave mais citada na Figura 3 “water 

reuse” ou “reúso da água”, a qual se associa direta ou indiretamente com todos os estudos 

apresentados, desde as primeiras publicações.   

Revisão sistemática 

Esgotos tratados por serem um recurso renovável, têm sido utilizados em muitos países no 

cultivo de alimentos e forragem, como uma fonte de água e nutrientes, gerando economia de 

insumos agrícolas e aumentando a rentabilidade e a sustentabilidade dos cultivos (BEDBABIS et 

al., 2012; BOURAZANIS et al., 2016). Na Tabela 1, podem ser observados os principais assuntos 

abordados nos artigos estudados nesta pesquisa. 

Tabela 1 – Principais escopos e conclusões abordados pelos autores dos artigos estudados. 

Referência Escopo e principais conclusões 

Oliveira et al. 

(2022) 

Escopo: Avaliar a produtividade e a qualidade dos frutos do abacaxizeiro 

fertirrigado com águas residuais tratadas (ART). Conclusão: A fertirrigação 

com ART reduziu a necessidade de água e de adubação mineral com N e K, 

além de não afetar a produtividade do abacaxizeiro, nem a qualidade dos 

frutos, em comparação com a irrigação com água. 
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Godinho et al. 

(2021) 

 

Escopo: Avaliar as alterações no movimento e retenção de água no Latossolo 

vermelho Eutrófico depois do cultivo sequencial com a aplicação de esgoto 

tratado (ET). Conclusão: A aplicação do ET ao solo não comprometeu a 

movimentação, nem a retenção de água nas camadas do solo sob as condições 

do estudo. 

Oliveira et al. 

(2020) 

 

Escopo: Avaliar o crescimento e a composição mineral de mudas de 

mamoeiro e maracujá irrigadas com águas cinza. Conclusão: A irrigação com 

água cinza apresentou melhor resultado na produção de mudas de mamoeiro e 

maracujá, promovendo maior crescimento e acúmulo de biomassa em relação 

as mudas irrigadas com água de abastecimento.  

Gonçalo Filho 

et al. (2020 b) 

 

Escopo: Avaliar o fornecimento de nutrientes através da fertirrigação com 

efluente doméstico tratado (EDT), este aplicado  em várias porcentagens em 

substituição a água no crescimento de algodão, sob fertirrigação e adubação 

fosfatada pré-plantio. Conclusão: A fertirrigação com o EDT supriu as 

exigências nutricionais do algodoeiro além da exigência da cultura. 

de Brito et al. 

(2020) 

 

Escopo: Avaliar os aspectos morfológicos e nutricionais de mudas de caraíba 

cultivadas em dois substratos fertirrigadas com esgoto doméstico tratado 

(EDT). Conclusão: As soluções de irrigação a proporções de 75% e 100% de 

EDT proporcionam crescimento e desenvolvimento satisfatórios das mudas de 

caraíba. 

Gonçalo Filho 

et al. (2020a) 

 

Escopo: Avaliar o estado nutricional e o peso dos capulhos do algodoeiro de 

terras altas sob fertirrigação com água de reúso (AR) e adubação fosfatada. 

Conclusão: A fertirrigação com AR a uma concentração de 50% de esgoto 

tratado aumentou o peso do algodão e atendeu as exigências da adubação 

fosfatada requerida pelo algodoeiro. Por outro lado, a AR não atendeu as 

exigências totais de Ca, Cu, Fe e Zn das plantas. 

Azevedo 

junior et al. 

(2020) 

 

Escopo: Avaliar o crescimento e a produção de figo-da-índia cultivado sob 

irrigação complementar com esgoto doméstico tratado (EDT). Conclusão: A 

irrigação complementar com lâminas de 3,5 mm de EDT permitiu crescimento 

e produção satisfatórios de figo-da-índia no semiárido brasileiro.  

Azevedo 

Junior et al. 

(2019) 

Escopo: Avaliar os efeitos da irrigação com esgoto doméstico tratado (EDT) 

sobre o rendimento de biomassa e os teores de nutrientes em palma forrageira. 

Conclusão: O EDT foi viável para irrigar a palma forrageira, sendo necessária 

uma suplementação mineral adicional com P, Ca e Zn. 

Perulli et al. 

(2019) 

 

Escopo: Investigar o efeito da fertirrigação com água residual tratada (ART) 

sobre as respostas nutricionais e fisiológicas de macieiras. Conclusões: 

nenhuma contaminação por metais pesados foi registrada nas folhas nem nos 

tecidos dos frutos de macieiras irrigadas com ART.  

Perulli et al. 

(2019) 

Escopo: Investigar o efeito da irrigação com água residual tratada (ART) 

sobre os parâmetros nutricionais e fisiológicos de nectarineiras. Conclusões: 

O uso de ART foi uma fonte alternativa de água nas estratégias de irrigação 

de espécies perenes cultivadas em ambientes temperados, embora este 

contribua apenas de forma parcial as necessidades nutricionais das plantas. 

Alves et al. 

(2019) 

Escopo: Avaliar os efeitos da fertirrigação com efluente tratado (ET) sobre as 

propriedades químicas de um Latossolo, com cultivo de bananeira. 

Conclusão: o uso do ET para fertirrigar a bananeira aumentou o pH, a 

condutividade elétrica e o Na do solo, o que pode restringir o 

desenvolvimento da cultura ao longo do tempo.  

Barbosa et al. Escopo: Avaliar os atributos de qualidade do solo após dois ciclos de cana-de-
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(2018) açúcar irrigada e não irrigada com esgoto doméstico tratado (EDT) e água de 

reservatório, com e sem adubação complementar. Conclusão: A irrigação com 

EDT acompanhado por adubação suplementar aumentou a condutividade 

elétrica o teor de Na
+
 e a porcentagem de sódio tocável do solo. 

Garcia et al. 

(2015) 

 

Escopo: Avaliar as alterações nos atributos químicos de um Latossolo 

Vermelho Amarelo cultivado com as forrageiras Tifton 85 (Cynodon spp.) e 

Capim Marandu (Brachiaria brizantha) fertirrigadas com esgoto doméstico 

tratado (EDT). Conclusão: o aumento das doses de EDT aplicadas promoveu 

um aumento dos teores de K e Na nos solos cultivados com Tifton 85 e Capim 

Marandu, enquanto os teores dos demais atributos químicos permaneceram 

em torno da média. 

Garcia et al. 

(2012) 

Escopo: Avaliar as alterações nos atributos químicos de um Latossolo 

Vermelho Amarelo cultivado com as forrageiras Tifton 85 (Cynodon spp.) e 

Capim Marandu (Brachiaria brizantha) fertirrigadas com esgoto doméstico 

tratado (EDT). Conclusão: O aumento das doses de EDT aplicadas promoveu 

um aumento dos teores de K, Na, RAS e PST nos solos cultivados com Tifton 

85 e Capim Marandu enquanto os teores dos demais atributos químicos 

permaneceram em torno da média. 

Damasceno et 

al. (2010) 

 

Escopo: Buscar a viabilidade técnica do uso de efluentes domésticos tratados 

(EDT) para o cultivo da gérbera amarelo-alaranjada (variedade Rambo) em 

Teresina-PI, considerando os efeitos nutricionais nas variáveis de 

crescimento, produtividade e qualidade da flor. Conclusão: Os EDT podem 

ser utilizados para irrigação de gérberas, sem perda de qualidade e 

crescimento, com e sem suplementação mineral.  

 

CONCLUSÃO 

A partir da análise realizada, foi possível observar as principais palavras-chave utilizadas para 

os trabalhos de reúso de esgoto tratado na fertirrigação agrícola. As mais citadas foram “water 

reuse” e “fertigacion”. No entanto, novos termos foram citados nos trabalhos mais recentes como 

“evironmental sustainabillity”, “water retencion” e “post-harvest”. Isto se deve a preocupação em 

avaliar as mudanças geradas pelo esgoto tratado tanto no sistema solo-planta, quanto no produto 

gerado nesse tipo de cultivo, a fim de verificar se qualquer substância ou patógeno contido no 

esgoto tratado possam ser transferidos ou absorvidos pela planta ou solo. Ademais, foi possível 

constatar a eficiência do uso de esgoto tratado na fertirrigação agrícola, assim como a redução das 

dosagens de adubação mineral nos experimentos.  
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