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Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 
 
O crescimento das cidades, paralelo ao aumento populacional, requer uma maior 

demanda de água para as atividades humanas, cujo uso traz como conseqüência a geração de 
esgotos sanitários, que muitas vezes são lançados nos corpos d’água sem nenhum tratamento, 
ou com tratamento parcial, podendo resultar em inúmeros impactos para o meio ambiente. A 
utilização de águas residuárias tratadas na agricultura fornece, ao solo e aos vegetais, água, 
nutrientes e matéria orgânica, que conservam o solo e agem como fertilizantes orgânicos, 
além de contribuir para preservação dos recursos hídricos. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar, com base na legislação vigente, as características físico-químicas e microbiológicas 
do esgoto sanitário efluente da Estação de Tratamento de Esgoto Limoeiro (ETEL) (Bacia do 
Subaé), Feira de Santana – BA, em relação ao seu uso potencial na agricultura. Para o 
diagnóstico da qualidade do esgoto tratado da ETEL, foram realizadas análises físico-
químicas e microbiológicas das amostras coletadas de quatro pontos distintos: Esgoto 
Afluente (esgoto bruto), saída do DAFA, saída da Lagoa Aerada e Esgoto Efluente (com e 
sem filtração) da Lagoa Maturação, seguindo os critérios descritos no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater 20
th

 Edition (APHA/AWWA/WEF, 1998). Diante 
dos resultados obtidos, pode-se concluir que o efluente final da ETEL pode ser utilizado na 
irrigação, segundo recomendações de Ayers e Westcot (1994), da ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY - EPA (2004), da Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 
2005b), do U.S. Salinity Laboratory Staff (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006), 
da World Health Organization - WHO (2006), do Israel Ministery of the Environment - News 
(2010) e da CETESB (NIETO, 2011) com ajustes na remoção do nitrogênio amoniacal e para 
irrigação de culturas adaptadas à salinidade alta. 

 
 

Palavras-chave: água residual, qualidade de esgoto tratado, esgoto na agricultura, 
saneamento ambiental. 
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The growth of the cities, parallel to the population increase, it requests a larger demand of 
water for the human activities, whose use brings as consequence the generation of sanitary 
sewers, that a lot of times are thrown in the bodies of water without any treatment, or with 
partial treatment, could result in countless impacts for the environment. The use of residuary  
waters treated in the agriculture supplies, to the soil and the vegetables, water, nutritious and 
organic matter, that  conserve the soil and they act as organic fertilizers, besides contributing 
for preservation of the water resources . Like this, the objective of this work was to evaluate, 
with base in the effective legislation, the physiochemical characteristics and microbiological 
of the sewer sanitary effluent of the sewage treatment Station Limoeiro (ETEL) (Baia do 
Subaé), Feira de Santana – BA, in respect to use potential in the agriculture. For the diagnosis 
of the quality of ETEL treated sewer, were performed physiochemical analyses and 
microbiological of the collected samples of four different points were accomplished: tributary 
sewer (raw sewer), exit of DAFA, exit of the Lagoa Aerada and sewage  effluent (with and 
without filtration) of the Lagoa Maturação, following the criteria described in the Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition (APHA/AWWA/WEF, 
1998).  Before the obtained results it can be concluded that the final effluent of ETEL can be 
used in the irrigation, according to recommendations of Ayers & Westcot (1994), of 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - EPA (2004), of the Resolution CONAMA 
n° 357/2005 (BRAZIL, 2005b), of U.S. Salinity Laboratory Staff (BERNARDO; SOARES; 
MANTOVANI, 2006), of the World Health Organization - WHO (2006), of Israel Ministery 
of the Environment - News (2010) and of CETESB (NIETO, 2011) with adjustments in the 
removal of the ammoniacal nitrogen  and for irrigation of cultures adapted to the high salinity. 

 
 
 

Key-words: waste water, quality of treated sewer, sewer in the agriculture, environmental 
sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As preocupações com a degradação ambiental alcançam segmentos da esfera social, 

política e econômica, exigindo reflexões sobre a utilização e preservação dos recursos 

hídricos, sendo a sustentabilidade sócio-ambiental urbana necessária, ou seja, o 

desenvolvimento da urbanização ou reurbanização de modo a eliminar conflitos com a 

natureza e fazer da cidade um espaço democrático, ecumênico, plural, de grande diversidade 

humana, de grande importância para uma melhor utilização dos recursos naturais, e 

conseqüente melhoria da qualidade de vida da população (DIAS, 1998; SIRKIS, 1999; 

DETONI; DONDONI, 2008).  

Inúmeros problemas surgiram nas últimas décadas como contaminação dos 

mananciais superficiais e subterrâneos, inundações nas áreas urbanas devido à urbanização 

desordenada, erosão e sedimentação dos cursos d´água, entre outros, representando um grande 

desafio para os gestores ambientais, que devem planejar, fiscalizar e sensibilizar a população 

para redução dos impactos ambientais (TUCCI, 2005).  

Muitos municípios brasileiros possuem essa realidade, em que a ocupação 

desordenada do solo, proporciona cada vez mais a degradação dos recursos hídricos 

contribuindo para escassez de água ou uso de água sem qualidade a montante dos 

lançamentos do esgoto, sendo necessária a adoção de medidas alternativas de prevenção e 

controle de poluição, para preservação e conservação desses recursos.  

Além da ocupação desordenada do solo, de acordo com Pizella e Souza (2007), as 

desigualdades de desenvolvimento econômico regionais, com diferentes graus de ocupação e 

intensificação das atividades produtivas, resultam em situações de degradação dos recursos 

hídricos, decorrentes das influências antrópicas nos ambientes rurais e urbanos. 

Segundo Philippi Jr. e Malheiros (2005b), a água só recentemente vem sendo tratada 

como recurso hídrico finito e vulnerável, e que pode representar obstáculo ao 

desenvolvimento das cidades e à qualidade de vida. Tal abordagem reforça a necessidade da 

preservação dos recursos hídricos, sendo fundamental a utilização, sempre que possível, das 

águas de qualidade inferior, tais como esgotos, particularmente os de origem doméstica. Essa 

utilização como fonte alternativa para usos menos restritivos, como o aproveitamento na 

agricultura dos nutrientes presentes no esgoto, evita problemas aos recursos hídricos 

receptores. 
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A utilização de águas residuárias tratadas na agricultura fornece, ao solo e aos 

vegetais, água, nutrientes e matéria orgânica, que conservam o solo e agem como fertilizantes 

orgânicos. É também uma importante alternativa para a gestão dos recursos hídricos ao 

permitir a economia de água de boa qualidade para usos mais nobres e por atenuar o processo 

de contaminação. (SOUZA e outros, 2006). 

O consumo de água para fins agropecuários é um dos maiores usos, representando, 

segundo Testezlaf, Mastsura e Cardoso (2002), 61% do volume de água doce captado para os 

vários fins. Com o crescimento da população, este consumo tende a aumentar, bem como o 

lançamento de esgoto tratado sem a remoção do nitrogênio e fósforo, nutrientes essenciais 

para a agricultura e que têm sido desperdiçados quando lançados nos corpos hídricos levando-

os à eutrofização.  

O rio Subaé, corpo receptor da Estação de Tratamento de Esgotos Limoeiro (ETEL)  

que trata os esgotos de parte de Feira de Santana (Bacia do Subaé), foi classificado de acordo 

com a Resolução CONERH n° 48, de 8 de maio de 2009 (BAHIA, 2009), como de classe 2, e 

a remoção de nitrogênio e fósforo na ETE não atendem ao estabelecido pela Resolução n° 

357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005b) para a classe do rio. A utilização do esgoto tratado 

da ETEL na agricultura irrigada pode ser um dos modos efetivos de controle da poluição do 

rio Subaé e na redução da demanda de fertilizantes para adubação convencional, contribuindo 

para a melhoria das condições de vida dos usuários a jusante do lançamento da referida ETE.  

Além disso, a área nas proximidades da ETE é relativamente plana e agricultável, sendo o 

custo baixo de energia para irrigação. Além disso, a produção atual na área depende do ciclo 

das chuvas e a irrigação pode acontecer ou não durante todo o ano.  

O reuso do esgoto tratado na agricultura é uma prática que funciona em diversas 

regiões do mundo, sendo necessário, no entanto, atender aos padrões de qualidade de uso, ou 

seja, verificar se o esgoto tratado atende as normas e regulamentos definidos pelos órgãos 

técnicos, para reuso na agricultura. Diante disso, chegou-se aos seguintes questionamentos: 

Quais as características do esgoto tratado na Estação de Tratamento de Esgoto Limoeiro 

(Bacia do Subaé), Feira de Santana-BA? Qual a possibilidade de reuso do esgoto da ETEL na 

agricultura da forma como é tratado? O esgoto tratado está de acordo com os padrões 

estabelecidos pelo CONAMA, ou legislação específica?  

Diante dessas indagações, o objetivo deste trabalho é avaliar as características físico-

químicas e microbiológicas do esgoto sanitário efluente da Lagoa Aerada e da Lagoa de 

Maturação da ETEL (Bacia do Subaé), Feira de Santana – BA, em relação ao seu uso 

potencial na agricultura, tendo como objetivos específicos: (1) Determinar os parâmetros 
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físico-químicos e bacteriológicos do esgoto sanitário; (2) Identificar indicadores 

microbiológicos, como Escherichia coli, Salmonella, Enterococcus spp, Giardia lamblia, 

Entamoeba no esgoto doméstico; (3) Mensurar o número e a viabilidade de ovos de helmintos 

no esgoto sanitário; (4) Verificar se as características físico-químicas e microbiológicas do 

esgoto da ETEL são adequadas para o reuso na agricultura e/ou descarga no Rio Subaé, sem 

tratamento adicional, ou seja, se está de acordo com a legislação vigente.  

Assim, conhecendo as características do esgoto tratado na ETEL e da necessidade de 

tratamento adicional (se for o caso) será possível o estabelecimento de diretrizes que 

conduzam ao manejo desse efluente de forma que viabilize alternativas de tratamento e/ou 

disposição adequada, fundamentado nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, pré–

estabelecidos pela legislação vigente, a fim de preservar o meio ambiente, não poluindo o rio 

Subaé, reduzir a necessidade de fertilizantes para uso agrícola nas proximidades da ETE e 

melhorar a qualidade de vida da população usuária do referido rio, após descarga da ETEL. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Os recursos hídricos determinaram sempre a existência humana, a instalação ou a 

migração das populações no planeta, o surgimento ou desaparecimento de civilizações, 

estando, portanto, a saúde humana definitivamente relacionada à existência dos recursos 

hídricos necessários e sua relação positiva com o meio ambiente. O uso adequado dos 

recursos hídricos permite que civilizações se abasteçam de alimentos e exportem o excedente, 

criando riqueza e associando a água à boa qualidade de vida. Por outro lado, o uso inadequado 

destes mesmos recursos com vetores responsáveis pela transmissão de doenças fez declinar 

grupos humanos e tornar inabitável grandes áreas potencialmente produtivas (MACIEL 

FILHO e outros, 2009).  

Os seres humanos fazem parte de um ecossistema do qual há uma constante troca de 

matéria e energia. As ações antrópicas vêm contribuindo de forma substancial no que se refere 

ao desequilíbrio dos sistemas constituintes da Terra, através da poluição e do mau uso dos 

recursos naturais, comprometendo a qualidade de vida da população e a troca de matéria e 

energia do homem com o ecossistema, de forma sustentável. 

O crescimento das cidades, paralelo ao aumento populacional, requer uma maior 

demanda de água para as atividades humanas (domésticas, agrícolas, industriais, etc.). A 

utilização de água para abastecimento traz como consequência a geração de esgotos 

sanitários, que muitas vezes são lançados nos corpos d’água sem nenhum tratamento, ou com 

tratamento parcial, podendo resultar em inúmeros impactos para o meio ambiente e a saúde. 

Segundo Marinato (2008), diante das complexas interações existentes entre o recurso 

natural água, a vida e o desenvolvimento, surgiu a necessidade de considerar a água de forma 

mais ampla, levando-se em consideração a relação entre os aspectos de gestão e utilização dos 

recursos hídricos e o desenvolvimento econômico, social e ambiental de uma região. 

Durante séculos, a água foi considerada um bem público de quantidade infinita à 

disposição do homem, por se tratar de um recurso natural autossustentável pela sua 

capacidade de autodepuração. No entanto, o crescimento das cidades aumentou a quantidade 

de esgotos lançados nos córregos, rios, represas e lagos, próximos às aglomerações humanas, 
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que a capacidade de autodepuração desses corpos receptores foi superada pela carga poluidora 

dos efluentes. 

A problemática da água, enfrentada hoje em escala mundial, vem ganhando grandes 

proporções, quando o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional acarretaram 

aumento da demanda pela água e, consequentemente, a escassez desse recurso. Na visão de 

Philippi Jr. e Martins (2005), a escassez e a poluição dos recursos hídricos têm conseqüências 

sociais, econômicas e ambientais, uma vez que comprometem o equilíbrio dos ecossistemas, 

dificultando: a conservação da fauna e da flora; a diluição de efluentes; o desenvolvimento 

socioeconômico ao prejudicar as atividades de recreação e pesca e as propostas paisagísticas; 

o desenvolvimento industrial, ao dificultar a geração de energia elétrica, refrigeração de 

máquinas, produção de alimentos; o desenvolvimento da agricultura, ao prejudicar a produção 

de cereais, frutas e hortaliças; a manutenção da saúde das populações humanas, devido ao 

surgimento de doenças por causa da má qualidade ou pela falta de água em quantidade 

suficiente para as necessidades mínimas. 

Segundo Testezlaf, Mastsura e Cardoso (2002), 61% da água utilizada no Brasil é no 

setor agropecuário, 21% para consumo humano e 18% na indústria. Esses dados salientam a 

participação da irrigação na utilização dos recursos hídricos no país, reforçando a necessidade 

de reuso do esgoto sanitário tratado para incentivo agrícola, bem como para preservação dos 

recursos hídricos.  

Para Philippi Jr. e Malheiros (2005a), o ciclo de uso da água refere-se às atividades 

de retirada para consumo, adequação à qualidade requerida para esse fim, uso propriamente 

dito, tratamento para reuso ou disposição final, e despejos dos efluentes tratados no corpo 

d’água receptor. As águas residuárias são submetidas a tratamento específico, com o objetivo 

de remover poluentes e contaminantes, e adequar sua qualidade aos padrões legais, 

capacidade de autodepuração do meio e aspectos de reuso. 

 

 

2.1.1 Rio Subaé: efluente da ETE Limoeiro 

 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Subaé encontra-se localizada no Recôncavo Norte, 

drenando parte dos municípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Amélia 

Rodrigues, Santo Amaro da Purificação e São Francisco do Conde, numa área de 655 Km². O 

principal curso d’água dessa bacia, o rio Subaé, tem o seu ponto de nascente na chamada 
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lagoa do Subaé (bairro Subaé e Loteamento Parque do Subaé), no perímetro urbano de Feira 

de Santana, servindo como corpo receptor de efluentes industriais do Centro Industrial do 

Subaé (CIS). A nascente do rio Subaé é constituída de uma lagoa, cortada pela rodovia BR 

324, formada por aquíferos existentes tanto à margem direita como à margem esquerda dessa, 

nas proximidades do Km 100 (BOAS, 2006). 

O rio Subaé tem vários afluentes até sua foz na Baía de Todos os Santos, entre a 

cidade de São Francisco do Conde e a Ilha Cajaíba, sendo seu afluente principal o rio Sergi 

(Figura 1). 

 

                 Figura 1 Percurso do rio Subaé. 
                 Fonte: Boas, 2006. 

 

Segundo o Centro de Recursos Ambientais - CRA (2000), (atual Instituto do Meio 

Ambiente - IMA) o rio Subaé é fortemente impactado pelas emissões, sem qualquer 

tratamento, das águas servidas das residências, indústrias e hospitais, estabelecidos na 

nascente e ao longo de todo seu percurso. No seu médio curso e zona estuarina, o rio Subaé 

recebe contribuições de matadouros, efluentes sanitários e de indústria de papel. Essas 

emissões têm provocado a redução da biodiversidade e da produtividade aquática local.  

A resolução CONERH n° 48, de 8 de maio de 2009, enquadrou transitoriamente o rio 

Subaé como Classe 2 - Água doce, no município de Feira de Santana, do ponto de 

coordenadas 38°56’39,85”W; 12°16’15,98”S ao ponto de coordenadas 38°55’0,21”W; 

12°18’31,45”S; em Classe 3 - Água doce, no município de Feira de Santana, do ponto de 

coordenadas 38°55’0,22”W; 12°18’31,48”S seguindo pelo município de São Gonçalo até o 

ponto de coordenadas 38°48’0,76”W; 12°25’54”S no município de Santo Amaro; em Classe 2 

- Água doce, no município de Santo Amaro, do ponto de coordenadas 38°48’0,70”W; 

12°25’54,10”S ao ponto de coordenadas 38°43’37,53”W; 12°32’19,93”S; em Classe 3 - Água 
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doce, no município de Santo Amaro, do ponto de coordenadas 38°43’37,51”W; 

12°32’19,93”S ao ponto de coordenadas 38°42’23,08”W; 12°32’59,24”S (BAHIA, 2009).  

Nos dias atuais, depois de ter sofrido a influência de inúmeros processos produtivos, 

instalados nas proximidades de suas margens e a ocupação desordenada do espaço urbano, 

observa-se que o rio Subaé sofre um contínuo e intenso processo de degradação. Nesse 

contexto, vale ressaltar que ele recebe o efluente tratado da ETEL (Bacia do Subaé) a nível 

terciário, logo, sem remoção de nitrogênio e fósforo. Nota-se, dessa forma, que o estabelecido 

pela Resolução n° 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005b) para a classe desse rio não é 

atendida, contribuindo assim para a degradação de suas águas. 

 

 

2.2 NECESSIDADE ATUAL DE REUSO DA ÁGUA  

 

 

As atividades humanas, associadas ao crescimento populacional exigem maior 

demanda de água, sendo fundamental uma atenção para o uso da água para as mais diversas 

finalidades, principalmente em regiões onde a escassez, a poluição e má distribuição da água 

são fatores limitantes ao processo de desenvolvimento. Diante dessa escassez de água em 

algumas regiões e da poluição cada vez mais constante dos recursos hídricos e do elevado 

volume de águas residuárias que são coletadas e tratadas é importante a adoção de medidas 

que viabilizem o seu uso, sem agredir o meio ambiente e a qualidade de vida das populações. 

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, oferece fundamentos jurídicos para a racionalização do uso da água, e 

conseqüentemente condicionantes legais para o reuso da água, alternativa viável na 

preservação e conservação ambiental. A Lei tem como um de seus objetivos a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável, 

definindo também, como conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos, as metas de 

racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis, além da cobrança, que é um instrumento que visa incentivar a racionalização do 

uso da água (BRASIL, 1997). Considerando a necessidade de elaboração de diversos planos 

de recursos hídricos e propostas de enquadramento de corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes, que serão enviadas ao CONERH no período de 2011 a 2014, a 

Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, nº 81, de 25 de agosto de 

2011 (BAHIA, 2011), resolve: Art. 1º. Para a outorga de lançamento de esgotos domésticos e 
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outros efluentes líquidos nos rios de domínio estadual ainda não enquadrados, o Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, com base em parecer técnico, definirá a classe 

correspondente a ser adotada para o enquadramento transitório dos corpos de água, em função 

dos usos preponderantes mais restritivos existentes no respectivo corpo de água; Art. 2º. O 

enquadramento transitório de determinado corpo de água ou trechos prevalecerá, até que o 

CONERH delibere sobre a proposta de enquadramento aprovada e encaminhada pelo Comitê 

de Bacia Hidrográfica para o mesmo corpo de água; Art. 3º. Revoga-se a Resolução 

CONERH nº 36, de 04 de setembro de 2008.  

Para enfrentar a relação demanda/oferta de água, para minorar o panorama de 

escassez e poluição dos recursos hídricos, cada vez mais evidente em diversos países, o reuso 

da água é uma das alternativas viáveis, uma tendência que tem despontado em todo o mundo. 

Santos e Mancuso (2003) relatam que a conclusão de alguns pesquisadores é de que a 

sobrevivência do homem relaciona-se a sua capacidade de reaproveitamento dos recursos 

escassos, em particular a água, bem como sua proteção, recuperação e seu reuso. 

Em razão da limitação dos recursos hídricos o homem primitivo não fixava moradia 

e migrava constantemente, numa permanente busca de locais com suposta abundância de 

água. Essas mobilizações tornaram-se cada vez mais difíceis em razão do crescimento das 

populações, surgindo à necessidade de as comunidades disciplinarem e racionalizarem o uso 

da água (BREGA FILHO; MANCUSO, 2003). 

Na visão de Hespanhol (2003, p. 38), 

 
Além de se desenvolver uma cultura e uma política de conservação de água 
em todos os setores da sociedade, o reuso consciente e planejado de águas de 
baixa qualidade – águas de drenagem agrícola, águas salobras, águas de 
chuva e, principalmente, esgotos domésticos e industriais – constitui o mais 
moderno e eficaz instrumento de gestão para garantir a sustentabilidade da 
gestão dos recursos hídricos nacionais.  
 

O reuso de água subentende uma tecnologia desenvolvida em maior ou menor grau, 

dependendo dos fins a que se destina a água e de como ela tenha sido utilizada anteriormente. 

O que dificulta, entretanto a conceituação precisa da expressão “reuso de água” é a definição 

do exato momento a partir do qual se admite que o reuso está sendo feito (BREGA FILHO; 

MANCUSO, 2003). 

A água é um recurso renovável através do ciclo hidrológico e quando reciclada por 

sistemas naturais, é limpa e segura, sendo deteriorada a níveis diferentes de poluição por meio 

da atividade antrópica. Entretanto, uma vez poluída, a água pode ser recuperada e reusada 
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para fins benéficos diversos. Embora existam muitas possibilidades de reuso de água no 

Brasil para atendimento de grande variedade de usos benéficos, os mais significativos são as 

formas de reuso na área urbana, o reuso industrial, o reuso agrícola e o reuso associado à 

recarga artificial de aquíferos. 

Para Brega Filho e Mancuso (2003), o reuso da água pode ocorrer, de maneira geral, 

de forma direta ou indireta, por meio de ações planejadas, ou não.  

Segundo Costa e Barros Jr. (2005) tomando-se por base os aspectos do aumento do 

consumo, a diminuição das reservas disponíveis e o crescente aumento da poluição dos 

recursos hídricos, vem à tona o tema “reuso ou reutilização de águas residuais”.  De acordo 

com esses autores, o reuso de águas residuais pode ser conduzido de quatro maneiras 

diferentes: (1) reuso indireto não planejado da água: a água utilizada em atividades humanas é 

descarregada no meio ambiente e reutilizada, a jusante, de forma diluída, de maneira não 

intencional e não controlada. Ao caminhar até o ponto de captação para o novo usuário, a 

água residuária está sujeita a diluição e depuração; (2) reuso indireto planejado da água: nesse 

caso, os efluentes, depois de tratados, são descarregados de forma planejada nos corpos de 

águas superficiais ou subterrâneas, para serem utilizadas a jusante, de maneira controlada, no 

atendimento de algum uso. No reuso indireto planejado admite que exista algum controle 

sobre as novas descargas que ocorrem durante o caminho, não alterando, portanto, os 

requisitos de qualidade de reuso; (3) reuso direto planejado da água: os efluentes, após 

tratamento, são jogados diretamente no local de reuso, não sendo descarregados no meio 

ambiente. É o caso de maior ocorrência, destinando-se a uso em indústria ou irrigação e (4) 

reciclagem da água: é o caso mais comum de reuso interno da água, antes mesmo de sua 

descarga em um sistema geral de tratamento ou outro local de disposição, sendo um caso 

particular de reuso direto planejado.  

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, através da Resolução n° 54, de 28 de 

novembro de 2005, estabelece no art. 3°, critérios gerais para reuso direto de água não 

potável, abrangendo as seguintes modalidades: I - reuso para fins urbanos: utilização de água 

de reuso para fins de irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, 

desobstrução de tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área 

urbana; II - reuso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reuso para produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas; III - reuso para fins ambientais: utilização de água de 

reuso para implantação de projetos de recuperação do meio ambiente; IV - reuso para fins 

industriais: utilização de água de reuso em processos, atividades e operações industriais; e V - 

reuso na aquicultura: utilização de água de reuso para a criação de animais ou cultivo de 
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vegetais aquáticos (BRASIL, 2005c).  

O reuso de águas residuárias tratadas em ETEs consiste em uma das estratégias para 

conservar os recursos hídricos existentes e para aumentar a disponibilidade de água com 

qualidade no planeta, promovendo a redução do impacto ambiental. 

Na visão de Hespanhol (2003), os elementos básicos para promoção e 

regulamentação da prática sustentável de reuso de água no território nacional podem ser 

efetuados pelas seguintes ações: estabelecer uma política de reuso, definindo objetivos e 

metas, modalidades, áreas prioritárias e condições locais e/ou regionais para implementação 

da prática; propor estruturas institucionais para a promoção e gestão de programas e projetos 

nacionais, regionais e locais; estabelecer um arcabouço legal, incluindo diretrizes, padrões e 

códigos de prática; estabelecer um arcabouço regulatório, incluindo atribuições, 

responsabilidades, incentivos e penalidades; definir os critérios de tratamento de efluentes 

para reuso e proposição de tecnologias adequadas para a prática, em razão de características 

climáticas, técnicas e culturais regionais e locais; estabelecer  critérios para avaliação 

econômico-financeira de programas e projetos; estabelecer normas e programas para 

informação, educação ambiental e participação pública e estabelecer um sistema de 

monitoramento, avaliação e divulgação dos programas. 

Além disso, Hespanhol (2003), relata que no Brasil, como existe pouca experiência 

com reuso planejado e institucionalizado, é necessário implementar projetos pilotos, que 

abranjam as diversas modalidades de reuso, principalmente os relativos ao setor agrícola, e 

que forneçam subsídios para o desenvolvimento de padrões e códigos de prática, adaptados às 

características nacionais, sendo posteriormente transformados em sistemas de demonstração, 

objetivando treinamento, pesquisa e desenvolvimento do setor. 

Para Blum (2003), um programa de reuso não deve resultar riscos sanitários à 

população, objeção por parte dos usuários e prejuízos ao meio ambiente. Além disso, a fonte 

de água que será submetida a tratamento, para posterior reuso, deve ser quantitativa e 

qualitativamente segura e a qualidade da água deve atender às exigências relativas aos usos a 

que se destina. 
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2.2.1 Reuso da água na agricultura: utilização do esgoto tratado  

  

 

Os esgotos sanitários apresentam grande ameaça ao meio ambiente quando lançados 

inadequadamente em corpos d’água, porém, podem ser tratados e utilizados na agricultura 

sem ocasionar riscos ambientais e de transmissão de doenças. O tratamento de esgoto e a 

posterior utilização do efluente tratado na agricultura são medidas que se apresentam como 

forma de combate à poluição e incentivo à produção agrícola (SANTOS e outros, 2006). 

Através de estudos da história da humanidade, verifica-se que os vales fluviais férteis 

que dispunham de água em abundância foram os sítios iniciais da civilização, onde a maior 

parte da água utilizada destinava-se à irrigação e à agricultura, enquanto somente uma 

pequena parcela era consumida pela população. Até alguns anos, o reuso era considerado uma 

opção exótica, mas tornou-se uma alternativa que não pode ser ignorada, notando-se distinção 

cada vez mais sutil entre técnicas de tratamento de água e de tratamento de esgotos (LEITE, 

2003). 

Léo e Hernandez (2001) apontam que a história da irrigação começou há, 

aproximadamente, 5.000 anos, no Egito Antigo, nas margens do rio Nilo. Ali também ocorreu 

a primeira obra de "engenharia" relacionada à irrigação, quando o Faraó Ramsés III, ordenou 

a construção de diques, represas e canais, que melhoravam o aproveitamento das águas do rio 

Nilo. Muitos outros exemplos antigos existem, visto que as grandes civilizações de outrora se 

desenvolviam nos vales dos grandes rios, sempre com o intuito de se aproveitar de suas águas.  

A utilização de água residuária na agricultura provém desde os tempos da Grécia 

Antiga, com a disposição de esgotos e sua utilização na irrigação, portanto, não é um conceito 

recentemente estabelecido e está presente em todas as partes do mundo há anos. Porém, o 

reuso da água é um assunto cada vez mais debatido nos meios científicos, especialmente em 

decorrência da demanda crescente por água. E desta forma também, o uso racional e eficiente 

da água, juntamente com o controle de perdas e desperdícios e a minimização da produção de 

efluente e do consumo da água (LEON; CAVALLINE, 1999 apud COSTA e outros 2009).  

De acordo com relatos de Metcalf e Eddy (1995 apud SANTOS, 2000), o estado da 

Califórnia iniciou, em 1929, um projeto para utilização de água residuária tratada na irrigação 

de jardins e áreas verdes. Foi implantado, no Colorado, em 1960, um sistema dual fornecendo 

água para irrigação paisagística de campos de golfe, parques e cemitérios, bem como limpeza 

de logradouros públicos. O Peru possui a Estação Experimental de San Juan de Miraflores, ao 

sul de Lima, em funcionamento há mais de 20 anos, realizando pesquisas em tratamento e 
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reuso para aquicultura e agricultura, utilizando o efluente tratado em lagoas de estabilização. 

Em Israel, um canal de uma cidade densamente povoada, na costa central, transporta as suas 

águas servidas para o Sul, para uma área situada em Negev, como alternativa para 

complementar o sistema de irrigação das plantações. No Brasil, o uso de águas residuárias 

iniciou-se nos engenhos de cana-de-açúcar, com a utilização do efluente originário das 

destilarias de álcool para irrigar as plantações de cana. 

O caso mais recente, e também o que mais ilustra a importância da irrigação na 

agricultura, é o de Israel, que consegue suprir suas necessidades e ainda exportar cereais, 

frutas e laticínios. Sem a irrigação, a agricultura seria impossível nesse país que possui solo 

impróprio, escassez de chuvas e pouquíssimas fontes de água. Segundo a EPA (2004), a 

escassez aguda de água doce na maior parte de Israel levou a integração nacional ao 

desenvolvimento de um sistema de gestão da água. Como resultado da crise da água, com 

secas repetitivas entre 1996 e 2002, Israel voltou para a conservação da água e dos recursos 

hídricos alternativos, incluindo a forma mais prática de reuso de água, recuperação de água 

municipal de médias e grandes cidades para a irrigação de culturas agrícolas. 

O fornecimento de água em quantidade e qualidade que satisfaçam aos diversos usos 

humanos é um dos grandes desafios da sociedade moderna. Seu uso, cada vez mais 

diversificado, requer a implementação de políticas adequadas para gestão de recursos 

hídricos, as quais devem estar associadas a políticas de saneamento básico. Em regiões semi-

áridas, como o nordeste brasileiro, há uma tendência ao subdesenvolvimento industrial, 

urbano e agrícola, devido aos baixos índices de precipitação pluviométrica. Nesse contexto, o 

uso de águas residuárias tratadas se apresenta como uma alternativa viável para se enfrentar a 

problemática da escassez (DINIZ MARQUES e outros, 2005). 

Nesse sentido, Azevedo e outros (2005) abordam que a prática do reuso associada à 

produção de alimentos, particularmente em regiões onde há escassez de água para fins 

agrícolas, constitui uma alternativa de proteção ambiental, visto que essas águas apresentam 

características desejáveis agronomicamente, no que se refere ao seu potencial fertilizante, pois 

são ricas em nutrientes, principalmente em nitrogênio e fósforo (AZEVEDO e outros, 2005). 

Segundo Guidolin (2000), é imprescindível destacar o conteúdo dos elementos 

minerais presentes em efluentes urbanos brutos, destacando a presença de macronutrientes, 

como N, P e K, bem como de micronutrientes, como As, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se e Zn, 

alguns deles necessários ao desenvolvimento vegetal e outros até fitotóxicos. Segundo o autor, 

no que se refere aos patógenos, vetores de doenças ao ser humano, é preciso abordar que o 

solo atua como redutor do período de sobrevivência deles. Além disso, Matos e outros (2003), 
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reforçam que as plantas desempenham papel importante no ambiente, que é o de utilizar os 

nutrientes disponibilizados pelas águas residuárias, extraindo macro e micronutrientes, além 

do carbono necessário ao seu crescimento, evitando seu acúmulo e a conseqüente salinização 

do solo, bem como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Paganini (2003) reforça os benefícios da utilização de esgoto bruto ou tratado para 

irrigação ou recuperação de solos, pois a exemplo do que acontece nos processos naturais de 

autodepuração dos corpos de água, ao serem lançados no solo, ocorre diminuição de sua carga 

poluidora por processos físicos, químicos e biológicos. Isso ocorre porque o solo apresenta 

propriedades que são extremamente importantes para sua utilização como local de disposição 

de esgotos, ou de efluentes de estações de tratamento, como: (1) capacidade de troca iônica – 

capacidade de reter os íons metálicos trazidos pelos esgotos e impedi-los de atingir as águas 

superficiais e/ou subterrâneas, bem como os tecidos vegetais; (2) capacidade tampão – solos 

carbonatados tamponados para pH, igual ou maior que 7, inibem a solubilidade dos metais 

pesados; (3) filtrabilidade -  filtrabilidade de organismos patogênicos presentes nos esgotos é 

um fator importante para o sucesso da sua disposição em áreas agrícolas. Solos permeáveis, 

de textura intermediária, possuem conteúdo coloidal suficiente para reter partículas, 

constituindo os melhores filtros; (4) microbiologia – a disposição de esgotos brutos ou tratado 

no solo promove transformações microbiológicas nesse meio. Tais transformações ocorrem 

com a participação de micro-organismos que transformam alguns compostos que contêm os 

elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas, como nitrogênio, fósforo, enxofre e 

carbono.  

Em contrapartida, de acordo com Andrade Neto (1997 apud CAVINATTO; 

PAGANINI, 2007), a ação dos micro-organismos presentes nos solos não estéreis e nas 

plantas é um dos principais fatores de remoção de micro-organismos patogênicos que chegam 

ao solo com o esgoto. A ação dos micro-organismos na remoção de patogênicos tanto é direta 

por competição vital, como indireta devido às transformações bioquímicas do substrato, 

principalmente a estabilização (mineralização) da matéria orgânica. 

Vale ressaltar, que o aporte de material orgânico via irrigação com esgoto tratado 

pode promover alterações aumentando a atividade microbiana do solo, (RAMIREZ-

FUENTES e outros, 2002) ou manter a atividade microbiana semelhante a áreas não irrigadas 

com esgoto tratado (WANG e outros, 2003). Segundo Paula e outros (2009), esse fato está 

intimamente relacionado com a espécie vegetal irrigada, em que um estímulo à atividade 

microbiana pode ser compreendido como um fenômeno positivo, dada a sua participação no 

processo de ciclagem de nutrientes; porém, a intensa atividade dos micro-organismos pode 
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acarretar em liberação de nitrogênio em quantidades acima da demanda da cultura, resultando 

em lixiviação desse nutriente e consequente contaminação de águas subterrâneas. 

Além disso, o lançamento de efluentes nos corpos receptores causam poluição dos 

cursos d'água por matéria orgânica, resultando indiretamente no consumo de oxigênio 

dissolvido, devido aos processos de estabilização da matéria orgânica realizados pelas 

bactérias decompositoras, as quais utilizam o oxigênio disponível no meio líquido para sua 

respiração, tendo diversas implicações do ponto de vista ambiental (VON SPERLING, 2005). 

Segundo esse mesmo autor, o impacto é estendido a toda comunidade aquática, e cada 

redução nos teores de oxigênio dissolvido é seletiva para determinadas espécies, sendo desta 

forma o oxigênio dissolvido utilizado tradicionalmente para determinação do grau de poluição 

e autodepuração em curso. 

Segundo Von Sperling (2005), o nitrogênio é um componente de grande importância 

em termos de geração e do próprio controle da poluição das águas, devido, principalmente, 

aos seguintes aspectos: (1) Poluição das águas – o nitrogênio é um elemento indispensável 

para o crescimento das algas, podendo conduzir a fenômenos de eutrofização; nos processos 

de conversão da amônia a nitrito e esse a nitrato, implica o consumo de oxigênio dissolvido 

no corpo d’água receptor; na forma de amônia livre, é tóxico aos peixes; na forma de nitrato, 

está associado a doenças como a metahemoglobina; (2) Tratamento de esgoto – o nitrogênio é 

um elemento essencial para o crescimento dos micro-organismos responsáveis pelo 

tratamento de esgoto; nos processos de conversão da amônia a nitrito e esse a nitrato, que 

eventualmente possa ocorrer em uma ETE, implicando no consumo de oxigênio e 

alcalinidade; no processo de conversão do nitrato a nitrogênio gasoso, que, eventualmente, 

ocorre em uma ETE, implica economia de oxigênio e alcalinidade (quando realizado de forma 

controlada) ou deterioração da decantabilidade do lodo (quando não controlado).  

De acordo com os censos agropecuários realizados em 1970 e 2006 (BRASIL, 1970; 

2006), pode-se verificar um aumento considerável do número de empresas agropecuárias, 

passando a área agricultável de 294.145.466 hectares para 354.865.534 hectares. Em relação à 

utilização das terras para lavoura1, em 1970 o percentual era de 11,5% aumentando para 

21,6% em 2006.  

A agricultura irrigada, tal qual outra atividade econômica qualquer, exercida pelo 

homem, tem seu desenvolvimento fomentado ou refreado devido à combinação de diversos 

fatores, sejam eles de ordem social, tecnológica, comercial, política ou econômica, no âmbito 

                                                 
1
Lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, viveiros de mudas, 

estufas de plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte. 
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nacional e mundial. Incentivar a agricultura é fundamental para a economia, principalmente, 

quando associado à fertirrigação com nutrientes advindos do próprio esgoto. Dessa forma, o 

desenvolvimento de tecnologias que visem promover o aumento da produtividade agrícola 

sem graves danos ambientais, a curto e longo prazo, consiste em uma alternativa que favorece 

o desenvolvimento local sustentável (SANTOS e outros, 2006). 

Em estudo realizado por Gomes e outros (2009), com efluente de estação de 

tratamento de esgoto com e sem desinfecção, no município de Piracicaba-SP, verificou-se que 

a irrigação supriu totalmente a necessidade de adubação mineral na cana-de-açúcar para P e S, 

e proporcionou incrementos significativos de Ca, Mg e Zn, quando comparado ao tratamento 

sem irrigação, constatado pelas análises de diagnose foliar. Eles relataram também, que muito 

pouco foi alterado do efluente desinfectado para o não desinfectado, havendo incremento no 

teor de P-PO4
-, o que beneficia o desenvolvimento da cultura. Tais resultados permitiram 

inferir que a prática de reuso agrícola pode ser realizada de forma segura, trazendo benefícios 

à cultura, além da economia de insumos como água e fertilizantes. Em trabalho realizado por 

Rodrigues e outros (2009) também foi verificado um maior crescimento e produção de bagas 

de mamoeira (Ricinus communis L) com a irrigação com esgoto doméstico. 

Em relação aos metais encontrados em efluentes domésticos, a quantidade é bastante 

pequena, visto que esses elementos são oriundos, principalmente, de efluentes de origem 

industrial. Segundo Jiménez (2005), em um estudo de caso no México sobre tecnologia de 

tratamento e normas para reutilização de água residuária na agricultura, a concentração de 

metais em águas residuais foi baixa, não excedendo os limites estabelecidos nos padrões 

mexicanos para a irrigação agrícola. A concentração média de metais encontrada e o limite 

estabelecido pelas normas mexicanas foram: Arsênio – 0,004 mg.L-1 (limite 0,2 mg.L-1); 

Cádmio - 0,005 mg.L-1 (limite 0,05-0,4 mg.L-1); Cromo- 0,048 mg.L-1 (limite 0,5-1,5 mg.L-1); 

Cobre - 0,019 mg.L-1 (limite 4-6 mg.L-1); Níquel - 0,16 mg.L-1 (limite 2-4 mg.L-1) e Zinco - 

0,21 mg.L-1 (limite 10-20 mg.L-1). No entanto, a irrigação anualmente adiciona pequenas 

quantidades de metais nos solos, o que faz com que locais irrigados por mais de 80 anos 

apresentem um acúmulo de metais na camada arável de cerca de 3-6 vezes mais do que linhas 

de base regional. Por exemplo, o teor de Pb aumentou 0,15-0,28 g/m2, Cd <0,009-0,011 g/m2, 

Cu 0,19-0,40 g/m2 e Zn 0,49-1,13 g/m2. Apesar desse acúmulo, critérios e orientações 

internacionais não foram ultrapassados (SIEBE; CIFUENTES, 1995 apud JIMÉNEZ, 2005). 

Na visão de Hespanhol (2003), a agricultura atualmente depende do suprimento de 

água a um nível tal que a sustentabilidade da produção de alimentos não poderá ser mantida 

sem que critérios inovadores de gestão sejam estabelecidos e implementados em curto prazo. 
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A grande questão que se antepõe às gestoras de recursos hídricos é associada ao balanço entre 

oferta e demanda de água para o atendimento das necessidades crescentes da agricultura 

irrigada. Léo e Hernandez (2001) abordam que os principais fatores que influenciarão o futuro 

da agricultura irrigada nos países em desenvolvimento estão associados ao aumento da 

demanda de alimentos a nível nacional e mundial, incapacidade de competição tecnológica, 

globalização e criação de mercados comuns, acesso à tecnologia de ponta na irrigação, 

estímulo internacional na preservação do meio ambiente, cenário político e econômico, 

mundial e interno, clima, qualidade do meio ambiente, infra-estrutura básica e aplicação 

tecnológica.  

Apesar de não ser considerado na política brasileira, o uso de águas residuárias 

(esgotos) na irrigação de culturas agrícolas é atividade milenar e atualmente difundida nos 

cinco continentes (ATHAYDE Jr.; SILVA; LEITE, 2009). Cabe, entretanto, institucionalizar, 

regulamentar e promover o reuso de água no Brasil, fazendo com que a prática se desenvolva 

de acordo com princípios técnicos adequados, seja economicamente viável, socialmente 

aceita, e segura, em termos de preservação ambiental e de proteção dos grupos de riscos 

envolvidos.  

 

 

2.3 NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O REUSO DA ÁGUA NA AGRICULTURA 

 

 

Para determinação da qualidade da água residuária são utilizados parâmetros 

indiretos que traduzam o caráter ou o potencial poluidor do despejo em questão. Esses 

parâmetros são divididos em três categorias: (1) físicas – temperatura, cor, odor e turbidez; (2) 

químicas – sólidos totais (em suspensão, dissolvidos e voláteis), matéria orgânica 

(determinação indireta: DBO – demanda bioquímica de oxigênio e DQO – demanda química 

de oxigênio; determinação direta: COT – carbono orgânico total), nitrogênio total, fósforo, 

pH, alcalinidade, cloretos, óleos e graxas;  e  (3) biológicas, pelos principais micro-

organismos presentes nos esgotos – bactérias, fungos, protozoários, vírus e helmintos (VON 

SPERLING, 2005).  

Com o desenvolvimento tecnológico, as características físico-químicas dos resíduos 

gerados foram se alterando, representando aumento do potencial de poluição e contaminação 

de recursos hídricos, ar e solo, e maior demanda por novas tecnologias de tratamento, sendo 

importante a verificação de tais características para minimizar os danos ao ambiente e 
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conseqüentemente a qualidade de vida da população. 

Os critérios de tratamento para reuso agrícola são distintos daqueles estabelecidos 

para a descarga de efluentes líquidos em corpos de água. É extremamente benéfico que os 

efluentes tratados contenham concentrações significativas de matéria orgânica e o máximo 

possível de nutrientes e micronutrientes do esgoto bruto (HESPANHOL, 2003). 

Segundo a EPA (2004), os regulamentos e orientações para o reuso da água variam 

consideravelmente de um estado para outro. Estados como o Arizona, Califórnia, Colorado, 

Flórida, Geórgia, Havaí, Massachusetts, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Carolina do 

Norte, Ohio, Oregon, Texas, Utah, Washington e Wyoming têm desenvolvido regulamentos 

ou orientações que incentivam o reuso de água como uma estratégia de conservação dos 

recursos hídricos. Esses estados têm desenvolvido regulamentações abrangentes ou diretrizes 

que especificam os requisitos de qualidade da água, processos de tratamento, ou ambos, para 

o espectro dos pedidos de reutilização. O objetivo nesses estados é obter os benefícios 

máximos do recurso recuperado, água, protegendo o ambiente e a saúde pública. Outros 

estados têm desenvolvido regulamentações de reuso de água com o intuito principal de 

proporcionar uma alternativa de eliminação da descarga em águas superficiais, sem considerar 

a gestão da água recuperada. Essa discussão sobre a qualidade da água recuperada e os requisitos 

de tratamento baseia-se na regulamentação a partir de estados como Arizona, Califórnia, Flórida, 

Havaí, Nevada, Texas e Washington, pelo fato desses fornecerem uma sabedoria coletiva de 

sucesso em programas de reutilização e experiência de longo prazo.   

Os parâmetros mais comuns que limitam a qualidade da água são a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), sólidos suspensos totais (SST) e coliformes totais e fecais, que são 

geralmente utilizados como indicadores para determinar o grau de desinfecção (EPA, 2004). O 

Quadro 1 conta o resumo de alguns parâmetros de qualidade da água para reuso, com alguns 

significados. 
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Quadro 1 Resumo de  parâmetros de qualidade de água para reuso. 
Parâmetros Significado para reuso da 

água 

Taxa em efluentes 

secundários 

Limites recomendados 

Sólidos suspensos Medidas de partículas. Pode 
estar relacionado com 
contaminação e pode 

interferir na desinfecção 
microbiana. Provoca 

entupimento dos sistemas de 
irrigação. 

5 – 50 mg.L-1 5 – 30 mg.L-1 

Turbidez 1 – 30 NTU 0,1 – 30 NTU 

DBO 

Substrato orgânico para o 
crescimento microbiano. 

Pode favorecer a 
multiplicação bacteriana em 

sistemas de distribuição. 

10 – 30 mg.L-1 < 10 – 45 mg.L-1 

Coliformes fecais 

(termotolerantes) 

Medida do risco de infecção 
devido à presença potencial 

de patógenos. Pode 
favorecer bioincrustação em 

sistemas de refrigeração. 

< 1 – 106 UFC.100 mL-1 < 1 – 103 UFC.100 mL-1 

Ovos de helmintos < 1 – 10 .L-1 < 0,1 – 5 .L-1 

Nitrogênio 

Fertilizante para irrigação. 
Pode contribuir para o 

crescimento das algas, a 
formação de corrosão (N-

NH4). 

10 - 30 mg N.L-1 < 1 - 30 mg N.L-1 

Fonte: EPA (2004), adaptado de Lazarova (2001); Metcalf and Eddy (1991); Pettygrove and Asano (1985). 

 

A classificação proposta pelos técnicos do Laboratório de Salinidade dos Estados 

Unidos (U.S. Salinity Laboratory Staff – U.S.D.A. Agriculture Handbook) para água de 

irrigação é baseada na condutividade elétrica (CE), como indicadora do perigo de salinização, 

e na Razão de Adsorção de Sódio (RAS) como indicadora do perigo de alcalinização ou 

solidificação do solo.  

De acordo com o perigo de salinização, as águas são classificadas em quatro classes: 

(1) C1 – água com salinidade baixa (CE entre 0 e 0,25 dS.m-1 a 25 °C) – pode ser usada para 

irrigação da maioria das culturas e na maioria dos solos, com pouca probabilidade de 

ocasionar salinidade. Alguma lixiviação é necessária, mas isso ocorre nas práticas normais de 

irrigação, à exceção dos solos com permeabilidade extremamente baixa; (2) C2 – água com 

salinidade média (CE entre 0,25 e 0,75 dS.m-1 a 25 °C) – pode ser usada sempre que houver 

um grau moderado de lixiviação. Plantas com moderada tolerância aos sais podem ser 

cultivadas, na maioria dos casos, sem práticas especiais de controle da salinidade; (3) C3 – 

água com salinidade alta (CE entre 0,75 e 2,25 dS.m-1 a 25 °C) – Não pode ser usada em solos 

com deficiência de drenagem. Mesmo nos solos com drenagem adequada, pode-se necessitar 

de práticas especiais para o controle da salinidade. Pode ser usada somente para irrigação de 

plantas com boa tolerância aos sais; (4) C4 – água com salinidade muito alta (CE entre 2,25 e 
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5,00 dS.m-1 a 25 °C) – Não é apropriada para irrigação sob condições normais, mas pode ser 

usada ocasionalmente em condições muito especiais. Os solos deverão ser muito permeáveis e 

com drenagem adequada, devendo ser aplicado excesso de água nas irrigações para ter boa 

lixiviação. A água somente deve ser usada para culturas que sejam tolerantes aos sais 

(BERNARDO, 1989; BERNARDO, SOARES, MANTOVANI, 2006).  

Em relação ao perigo de alcalinização ou solidificação, as águas também são 

divididas em quatro classes: (1) S1 – Água com baixa concentração de sódio (RAS menor 

igual a 18,87 – 4,44 log CE) – Pode ser usada para irrigação, em quase todos os solos, com 

pequena possibilidade de alcançar níveis perigosos de sódio trocável; (2) S2 – Água com 

média concentração de sódio (RAS maior que 18,87 – 4,44 log CE e menor igual a 31,31 – 

6,66 log CE) – Só pode ser usada em solos de textura grossa ou em solos orgânicos com boa 

permeabilidade. Apresenta perigo de solidificação considerável, em solos de textura fina, com 

alta capacidade de troca catiônica, especialmente sob baixa condição de lixiviação, a menos 

que haja gesso no solo; (3) S3 – Água com alta concentração de sódio (RAS maior que 31,31 

– 6,66 log CE e menor igual a 43,75 – 8,87 log CE) – Pode produzir níveis maléficos de sódio 

trocável, na maioria dos solos, e requer práticas especiais de manejo do solo, boa drenagem, 

alta lixiviação e adição de matéria orgânica. Nos solos que têm muito gesso, ela pode não 

desenvolver níveis maléficos de sódio trocável. Pode requerer uso de corretivos químicos para 

substituir o sódio trocável, exceto no caso de apresentar salinidade muito alta, quando o uso 

de corretivos não seria viável; (4) S4 – Água com muito alta concentração de sódio (RAS 

maior que 43,75 – 8,87 log CE) – É geralmente imprópria para irrigação, exceto quando sua 

salinidade for baixa ou, em alguns casos, média, e a concentração de cálcio do solo ou o uso 

de gesso ou outros corretivos tornarem o uso dessa água viável (BERNARDO, 1989; 

BERNARDO, SOARES, MANTOVANI, 2006). 

Para facilitar a classificação das águas para irrigação, quanto aos perigos de 

salinização e de solidificação do solo, os técnicos do Laboratório de Salinidade dos E.U.A. 

elaboraram o diagrama da Figura 2. 
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Figura 2 Diagrama para classificação da água de irrigação, segundo U.S. Salinity Laboratory Staff. 

(Fonte: BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006). 
 

Segundo Oliveira e Maia (1998), as análises de rotina efetuadas em laboratórios de 

água, determinações de pH e condutividade elétrica (CE) fornecem subsídios para se avaliar a 

possibilidade de precipitação de sais e a indução da salinidade em função da prática da 

irrigação. O cálculo da razão de adsorção de sódio (RAS) assume papel preponderante, posto 

que a combinação CE e RAS serve para avaliar os perigos que a água oferece, 

respectivamente, em termos de indução de salinidade e aumento nos teores de sódio na 

solução do solo. Para Ayers e Westcot, 1999 apud RODRIGUES e outros (2009) a limitação 

principal do uso de águas residuárias na agricultura é a sua composição química (totais de sais 

dissolvidos, presença de íons tóxicos e concentração relativa de sódio) e a tolerância das 

culturas. 

Nesse sentido, Paganini (2003) aborda que águas contendo sais solúveis, quando 

dispostas no solo, podem prejudicá-lo de diversas maneiras: a alta salinidade pode causar 

danos à vegetação pelo simples contato direto; sais podem se acumular no solo, dentro dos 
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limites radiculares das plantas, inibir sua germinação e seu crescimento (observa-se que a 

tolerância das plantas à salinidade varia entre as espécies); a disposição de esgotos com baixa 

salinidade, porém com significativa predominância dos íons sódio, pode promover a 

dissolução das partículas de argila, provocando a diminuição da permeabilidade do solo, 

causando, também, a redução de sua aeração e a inibição do desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas, com a conseqüente perda da produtividade. Além disso, o autor ressalta 

que a salinidade da água de irrigação é importante, mas não deve ser considerada 

isoladamente, devendo-se ponderar as condições intervenientes como um todo, pois se 

alteram acentuadamente de local para local, podendo não representar grandes riscos. Em 

contrapartida, Alobaidy e outros (2010), relatam que a condutividade elétrica é o parâmetro 

mais importante na determinação da aptidão do uso da água para irrigação e é uma boa 

medida de risco de salinidade para a cultura, pois reflete a concentração de sólidos totais 

dissolvidos em águas residuais e tem como efeito mais negativo a redução da produtividade 

em longo prazo, ou seja, altas concentrações de sais no solo provocam mudanças do estado de 

agregação das partículas, alteração da aeração, da retenção de umidade, aumenta o potencial 

osmótico, reduz a aeração, a infiltração e condutividade hidráulica, e, nessas condições, 

provoca redução do crescimento das plantas, retarda a germinação e causa toxicidade.  

A toxicidade mais comum na água de irrigação é a partir do cloreto (Cl-). O cloro não 

é adsorvido ou retido pelo solo, movendo facilmente na água-solo, e retomada pela cultura, 

move-se no fluxo de transpiração, e acumula nas folhas. Se a concentração de cloro nas folhas 

exceder a tolerância da cultura, irá desenvolver sintomas de lesão, tais como queimadura de 

folha ou de secagem do tecido foliar. Ocorre problema nas pontas das folhas (que é comum 

para a toxicidade do cloreto), avançando ao longo das bordas com o aumento da gravidade. 

Excessiva necrose (tecido morto) é frequentemente acompanhada por queda precoce das 

folhas (PESCOD, 1985 apud Alobaidy e outros, 2010). 

De acordo com Ayers e Westcot (1994), algumas determinações laboratoriais são 

necessárias para avaliar problemas comuns de qualidade da água de irrigação, como 

demonstrado no Quadro 2. 
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Quadro 2 Determinações laboratoriais necessárias para avaliar  problemas comuns de qualidade da água de 
irrigação (Adaptado de AYERS; WESTCOT, 1994). 

Parâmetro da água Escala usual na água de irrigação 

Condutividade elétrica 0 – 3 dS.m-1 

Sólidos totais dissolvidos 0 – 2000 mg.L-1 

Cálcio 0 – 20 me.L-1 

Magnésio 0 – 5 me.L-1 

Sódio 0 – 40 me.L-1 

Carbonato 0 - 1 me.L-1 

Bicarbonato 0 – 10 me.L-1 

Cloreto 0 – 30 me.L-1 

Sulfato 0 – 20 me.L-1 

Nitrogênio – nitrato 0 – 10 mg.L-1 

Nitrogênio – amônia 0 – 5 mg.L-1 

Fosfato 0 – 2 mg.L-1 

Potássio 0 – 2 mg.L-1 

Boro 0 – 2 mg.L-1 

pH 6 – 8,5 

RAS 0 – 15 me.L-1 

 

O Brasil não tem uma legislação específica para regular a utilização de esgotos na 

agricultura. No entanto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução n° 

357, de 17 de março de 2005, define a classificação da água doce, e os padrões de qualidade 

das águas, estabelecendo os limites individuais de cada substância em cada classe, de acordo 

com o seu uso. Desta forma, a água de irrigação foi classificada em: Classe 1 - irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas, sem remoção de película; Classe 2 - à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 

ter contato direto; Classe 3 - irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, Quadro 

3 (BRASIL, 2005b). 
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Quadro 3 Classes de qualidades da água de acordo com o tipo de irrigação (BRASIL, 2005b). 

Uso Classe de 
Qualidade 

Limites de Concentração Estabelecidos 

Irrigação de 

hortaliças que são 

consumidas cruas e 

de frutas que se 

desenvolvam rentes 

ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem 

remoção de película. 

Classe 1 • Coliformes termotolerantes* – Até 200 NMP.100mL-1; 
• DBO (5 dias, 20°C) - Até 3 mg.L-1 O2; OD - não inferior a 6 mg.L-1 O2; 
• Turbidez - Até 40 UNT; pH: 6,0 a 9,0; 
• Sólidos dissolvidos totais – Até 500 mg.L-1; 
• Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 

40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico**) – Até 0,025 mg.L-1 P; 
Fósforo total (ambiente lótico*** e tributários de ambientes 
intermediários) – Até 0,1 mg.L-1 P; .L-1 

• Nitrogênio amoniacal total - 3,7mg.L-1 N, para pH menor igual 7,5; 2,0 
mg.L-1 N, para pH maior que 7,5 e menor igual 8,0; 1,0 mg.L-1 N, para 
pH maior que 8,0 e menor igual 8,5; 0,5 mg.L-1 N, para pH > 8,5; 

• Nitrito – 1 mg.L-1 N; Nitrato – 10 mg.L-1 N; 
• Cloreto Total – 250 mg.L-1 Cl. 
• Cádmio – 0,001 mg.L-1 Cd; Cobre – 0,009 mg.L-1 Cu; Cobalto – 0,05 

mg.L-1 Co; Níquel – 0,025 mg.L-1 Ni; Zinco – 0,18 mg.L-1 Zn; Chumbo – 
0,01 mg.L-1 Pb; Manganês – 0,1 mg.L-1 Mn; Alumínio – 0,1 mg.L-1 Al. 

Irrigação de 

hortaliças, plantas 

frutíferas e de 

parques, jardins, 

campos de esporte e 

lazer, com os quais 

o público possa vir a 

ter contato direto. 

Classe 2 • Coliformes termotolerantes – Até 1000 NMP.100mL-1; 
• DBO (5 dias, 20°C) - Até 5 mg.L-1 O2; OD - não inferior a 5 mg.L-1 O2; 
• Turbidez – Até 100 UNT; pH: 6,0 a 9,0; 
• Sólidos dissolvidos totais – Até 500 mg.L-1; 
• Fósforo total ( ambientes lênticos) – Até 0,030 mg.L-1; Fósforo total (em 

ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) – Até 0,050 mg.L-1; 

• Nitrogênio amoniacal total - 3,7mg.L-1 N, para pH menor igual 7,5; 2,0 
mg.L-1 N, para pH maior que 7,5 e menor igual 8,0; 1,0 mg.L-1 N, para 
pH maior que 8,0 e menor igual 8,5; 0,5 mg.L-1 N, para pH > 8,5; 

• Nitrito – 1 mg.L-1 N; Nitrato – 10 mg.L-1 N; 
• Cloreto Total – 250 mg.L-1 Cl. 
• Cádmio – 0,001 mg.L-1 Cd; Cobre – 0,009 mg.L-1 Cu; Cobalto – 0,05 

mg.L-1 Co; Níquel – 0,025 mg.L-1 Ni; Zinco – 0,18 mg.L-1 Zn; Chumbo – 
0,01 mg.L-1 Pb; Manganês – 0,1 mg.L-1 Mn; Alumínio – 0,1 mg.L-1 Al. 

Irrigação de culturas 

arbóreas, 

cerealíferas e 

forrageiras. 

Classe 3 • Coliformes termotolerantes – Até 4000 NMP.100mL-1; 
• DBO (5 dias, 20°C) - Até 10 mg.L-1 O2; OD - não inferior a 4 mg.L-1 O2; 
• Turbidez – Até 100 UNT; pH: 6,0 a 9,0; 
• Sólidos dissolvidos totais – Até 500 mg.L-1; 
• Fósforo total (ambiente lêntico) – Até 0,05 mg.L-1; Fósforo total (em 

ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) – Até até 0,075 mg.L-1 P; Fósforo 
total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) – Até 
0,15 mg.L-1 P;  

• Nitrogênio amoniacal total - 13,3 mg.L-1 N, para pH menor igual 7,5; 5,6 
mg.L-1 N, para pH maior que 7,5 e menor igual 8,0; 2,2 mg. N, para pH 
maior que 8,0 e menor igual 8,5; 1,0 mg.L-1  N, para pH > 8,5; 

• Nitrito – 1 mg.L-1  N; Nitrato – 10 mg.L-1  N; 
• Cloreto Total – 250 mg.L-1  Cl. 
• Cádmio – 0,01 mg.L-1  Cd; Cobre – 0,013 mg.L-1  Cu; Cobalto – 0,2 

mg.L-1  Co; Níquel – 0,025 mg.L-1  Ni; Zinco – 5,0 mg.L-1  Zn; Chumbo – 
0,033 mg.L-1  Pb; Manganês – 0,5 mg.L-1  Mn; Alumínio – 0,2 mg.L-1  Al. 

* Coliformes termotolerantes – subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 
horas; tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal (Portaria n° 518, 25/03/04, 
BRASIL, 2005). ** Ambiente lêntico - ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou estagnada; 
***Ambiente lótico – relativo a águas continentais moventes (Resolução n° 357, de 17/03/05, BRASIL, 2005a).  
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De acordo com Zerbini, Chernicharo e Viana (1999), o uso de águas residuárias 

brutas e parcialmente tratadas para irrigação agrícola é uma prática comum no Brasil, porém 

utilizada de forma indiscriminada e sem proteger a saúde dos trabalhadores agrícolas e dos 

consumidores. A rega com águas residuárias pode propiciar um grande incremento na 

produção agrícola. Naturalmente, o nível de incremento de produção dependerá de uma série 

de fatores, como tipo de cultura, disponibilidade de nutrientes nos esgotos e das demandas 

nutricionais das plantas, além das formas de manejo anteriormente praticadas, a exemplo da 

utilização ou não de adubação química. Todavia, a rega com águas residuárias apresenta uma 

potencialidade de risco muito grande no que se refere à contaminação por micro-organismos 

patogênicos, sendo importante avaliar a presença de ovos de helmintos e de outros 

indicadores microbiológicos, além da adoção de medidas integradas de manejo que passam 

pela escolha da técnica adequada de irrigação e do tipo de cultura a ser utilizada no solo. 

Diante da alta taxa de reutilização de efluentes em Israel, o governo decidiu em 2000 

estabelecer a base para a promulgação de regulamentos rigorosos sobre a qualidade de 

efluentes, no intuito de permitir a ampla utilização de efluentes recuperados como substituto 

para água potável e assim, aliviar a crise de escassez de água, garantindo que o 

aproveitamento do efluente não causaria danos ambientais, por um lado, e seria 

economicamente viável do outro. Em janeiro de 2010, foi aprovado o Regulamento de Saúde 

Pública (Padrões de Qualidade de Efluentes) destinado a proteger a saúde pública e prevenir a 

poluição da água por esgoto e efluentes. Em 25 de abril de 2010, foi assinado e publicado no 

Diário Oficial, o Regulamento de Saúde Pública em relação às Normas de Qualidade de 

Efluentes e Regras de Tratamento de Águas Residuais, que incluem 36 parâmetros diferentes 

de efluentes para irrigação irrestrita e descarga nos rios (Quadro 4). 
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Quadro 4 Parâmetros de qualidade de efluentes para irrigação irrestrita e descarga de rios de Israel (Israel 
Ministery of the Environment - News, 2010). 

Parâmetro  Irrigação Irrestrita* Descarga de rios 

Condutividade elétrica 1,4 dS.m-1  

DBO 10 mg.L-1 10 mg.L-1 

SST 10 mg.L-1 10 mg.L-1 

DQO 100 mg.L-1 70 mg.L-1 

Nitrogênio – amônia 10 mg.L-1 1,5 mg.L-1 

Nitrogênio Total 25 mg.L-1 10 mg.L-1 

Fósforo Total 5 mg.L-1 1 mg.L-1 

Cloreto 250 mg.L-1 400 mg.L-1 

Fluoreto 2 mg.L-1  

Sódio 150 mg.L-1 200 mg.L-1 

Coliformes fecais 10 unidades de 100 mL 200 unidade de 100 mL 

Oxigênio Dissolvido < 0,5 mg.L-1 < 3 mg.L-1 

pH 6,5-8,5 7,0-8,5 

Cloro residual 1 mg.L-1 0,05 mg.L-1 

Detergente aniônico 2 mg.L-1 0,5 mg.L-1 

RAS 5 (Mmol.L-1)0,5  

Boro 0,4 mg.L-1  

Arsênio 0,1 mg.L-1 0,1 mg.L-1 

Mercúrio 0,002mg.L-1 0,0005 mg.L-1 

Cromo 0,1 mg.L-1 0,05 mg.L-1 

Níquel 0,2 mg.L-1 0,05 mg.L-1 

Selênio 0,02 mg.L-1  

Chumbo 0,1 mg.L-1 0,008 mg.L-1 

Cádmio 0,01 mg.L-1 0,005 mg.L-1 

Zinco 2 mg.L-1 0,2 mg.L-1 

Ferro 2 mg.L-1  

Cobre 0,2 mg.L-1 0,02 mg.L-1 

Manganês 0,2 mg.L-1  

Alumínio 5 mg.L-1  

Molibdênio 0,01 mg.L-1  

Berílio 0,1 mg.L-1  

Cobalto 0,05 mg.L-1  

Lítio 2,5 mg.L-1  

Cianeto 0,1 mg.L-1 0,005 mg.L-1 

* A partir do solo, flora, hidrologia e considerações de saúde pública. 
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No âmbito da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento do Estado de São Paulo, 

foi instituído o Grupo de Trabalho Intersecretarial pela Resolução SES/SMA/SERHS nº 7, de 

23/11/2006, para regulamentar o reuso de água proveniente de estações de tratamento de 

esgoto, cujas atividades foram interrompidas sem a conclusão da minuta de resolução 

conjunta. Segundo Nieto (2011), o grupo de trabalho está retomando a discussão para minuta 

de Resolução Conjunta SES/SMA/SESRH para disciplinar o reuso para fins urbanos de água 

proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETEs). 

De acordo com Nieto (2011), as orientações da CETESB indicam as restrições a 

serem consideradas quanto à área de aplicação, uso pretendido, sistema de tratamento, 

efluentes e operação (monitoramento). A aplicação conforme as normas da CETESB incluem 

pomares, culturas que não são consumidas cruas, forrageiras (exceto para pastejo direto), 

áreas de reflorestamento e plantações, florestais e irrigação paisagística ou esportiva. 

De acordo com a CETESB, o esgoto doméstico tratado para reuso na agricultura 

deve apresentar as características expressas no Quadro 5.  

 
Quadro 5 Características físico-químicas do esgoto doméstico tratado para aplicação em culturas. 

Parâmetro  Valores para aplicação agrícola de esgoto doméstico tratado 

Condutividade elétrica ≤ 2,9 dS.m-1 (a 25ºC) (*) 

RAS ≤ 12 (Mmol.L-1) (**) 

Cloreto 106,5 mg.L-1  (***) 

Sódio 69 mg.L-1  (***) 

Chumbo 0,50 mg.L-1  (****) 

Cádmio 0,01 mg.L-1 

Níquel 0,20 mg.L-1 

Zinco 2 mg.L-1 

Cobalto 0,05 mg.L-1 

Cobre 0,2 mg.L-1 

Manganês 0,2 mg.L-1 

Alumínio 5 mg.L-1 
(*) CE - valores entre 0,75 e 2,9 dS.m-1 somente podem ser aplicados em solos bem drenados, devendo ser verificada a 
tolerância salina das espécies cultivadas; (**) RAS > 9 considerar o grau de tolerâncias das plantas cultivadas; (***) 
Concentração de cloreto acima de 106,5 mg.L-1  e de sódio acima de 69 mg.L-1  são tóxicas para plantas sensíveis, como 
frutíferas, principalmente por sistemas de aspersão e, somente serão aceitas para aplicação desde que seja apresentado 
parecer conclusivo de instituição oficial ou credenciada de pesquisa sobre a viabilidade agrícola de seu uso; (****) Decreto 
Estadual 8.468/76. 

 

 

Historicamente, as normas de reutilização da água são baseadas na utilização para 

irrigação agrícola. Os países que adotaram as normas da World Health Organization (WHO) 
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como base para sua reutilização na agricultura, consideraram coliformes fecais 

(termotolerantes) e helmintos como patógenos indicadores, sendo o parâmetro para irrigação 

irrestrita de 1000 coliformes fecais.100 mL-1 e 1 ovo de helminto.L-1. Para irrigação de 

alimentos consumidos crus a norma é mais rigorosa do que para irrigação de jardins públicos, 

sendo de 200 coliformes fecais.100 mL-1, além do ovo de helminto padrão (EPA, 2004). 

No entanto, as últimas orientações (WHO, 2006) para a utilização segura de esgoto 

na agricultura foram revistas, sendo estabelecido como parâmetro de monitoramento da 

qualidade da água, as seguintes concentrações de coliformes termotolerantes.100mL-1: (1)  

Irrigação irrestrita -  tubérculos: ≤ 103;  culturas folhosas: ≤ 104; irrigação por gotejamento - 

culturas de alto crescimento: ≤ 105 e (2) Irrigação restrita - Trabalho intensivo, agricultura de 

contato direto: ≤ 104; agricultura altamente mecanizada: ≤ 105; Fossa séptica ≤ 106. 

Estudos realizados no México obtiveram valores médios de coliformes 

termotolerantes no período seco de 4,9E+08 NMP.100mL-1 e no período chuvoso de 7,8E+08 

NMP.100mL-1 (JIMÉNEZ, 2005) e resultados obtidos por Paganini (2001) no efluente da 

Estação de Tratamento de Esgotos de Populina (SP) apresentaram uma densidade de 

coliformes termotolerantes de 2,2 x 107 NMP.100mL-1. De acordo com JIMÉNEZ (2005), foi 

realizado um processo de desinfecção em efluentes no México, o qual permitiu uma redução 

de 108 para 102 NMP.100mL-1, ficando dentro dos limites estabelecidos para reuso. Esses 

resultados demonstram que o processo de desinfecção pode ser uma alternativa viável para 

que o efluente se torne viável para reuso na agricultura no que diz respeito aos coliformes 

termotolerantes. 

A WHO em 2006, recomenda que as águas residuais utilizados na agricultura devam 

conter ≤ 1 ovo de helminto por litro. Os helmintos referidos são os nematóides intestinais 

humanos: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale e Necator 

americanus. 

A CETESB, segundo Nieto (2011), estabelece valores microbiológicos para uso de 

esgoto doméstico tratado, conforme apresentado no Quadro 6. 
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Quadro 6. Valores microbiológicos para uso de esgoto doméstico tratado de acordo com a CETESB.   
Categoria Condições de 

reuso 
Grupos expostos Técnicas de 

aplicação 
Ovos de 

helmintos (a/b) 
Coliformes 

termotolerantes (c) 

A 

Campos 
esportivos, 

parques 
públicos 

Trabalhador, 
público 

Qualquer ≤ 0,10 ≤ 200 

B 

Cereais, cultura 
a ser 

industrializada, 
árvores 

frutíferas(d), 
forrageira para 

feno e silagem(e) 

B1 – 
Trabalhadores 

(exceto crianças 
menores de 15 

anos), 
comunidades 

vizinhas 

Aspersão ≤ 1,00 ≤ 105 

B2 – idem B1 
Inundação/ 

canal 
≤ 1,00 ≤ 103 

B3 – 
Trabalhadores, 

incluindo crianças 
menores de 15 

anos, 
comunidades 

vizinhas 

Qualquer ≤ 0,10 ≤ 103 

C 

Aplicação 
localizada de 
culturas da 

categoria B, se 
não ocorrer 

exposição de 
trabalhadores e 

público 

Nenhum 
Gotejamento/ 
Microaspersão 

Não aplicável Não aplicável 

Fonte: World Health Organization. 2000 
(a) Ascaris e Trichuris e ancilóstomo, esse valor tem também a intenção de proteger contra riscos de protozoários; (b) 
média aritmética do nº de ovos por litro, durante o período de aplicação; (c) média geométrica do nº por 100 mL, durante o 
período de aplicação (contagem preferencialmente semanal e no mínimo mensal); (d) para árvores frutíferas a aplicação 
deve ser interrompida duas semanas antes da colheita, fruta não deve ser colhida do chão. Aspersão convencional não deve 
ser usada; (e) aplicação em plantas forrageiras não será permitido para pastejo direto. Forrageira no cocho é considerado 
como pastejo direto. 

 
 

Segundo a EPA (2004), as normas ou orientações para reutilização da água variam 

com o tipo de aplicação, o contexto regional e a percepção de risco global, sendo que o ponto 

de partida para qualquer projeto de aplicação de reuso da água é garantir a saúde e a 

segurança pública. De acordo com a WHO (2006), a implementação das normas para proteger 

a saúde pública, tem como objetivo maximizar os benefícios ambientais e de saúde associados 

ao uso de excrementos, águas residuais e águas cinza na agricultura e aquicultura.  

Em contrapartida, Cavinatto e Paganini (2007) relatam que estudos e pesquisas 

buscam associar a prática e disposição de esgotos ou efluentes no solo com o aumento de 

incidência de doenças em populações expostas, falando-se em risco à saúde devido 

principalmente a presença de micro-organismos patogênicos presentes nos esgotos brutos ou 

insuficientemente tratados. No entanto, segundo eles, é necessário distinguir os riscos 
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potenciais, que se referem principalmente à presença de um agente patogênico no solo ou na 

cultura, dos riscos reais, que são baseados em evidências epidemiológicas que demonstram 

um aumento de incidência de doenças em populações expostas ou um agravo à saúde. A 

simples detecção de um determinado agente patogênico em esgotos, solos ou culturas não 

significa o imediato desenvolvimento da doença, pois existem fatores característicos dos 

micro-organismos, dos hospedeiros e fatores extrínsecos que atuam como barreiras de 

proteção. 

Apesar das dificuldades existentes para detecção de patógenos em amostras de água e 

esgoto, eles podem ser pesquisados a partir de indicadores de contaminação fecal. Os 

indicadores de contaminação fecal estão presentes no intestino do homem e dos animais de 

sangue quente. A família Enterobacteriaceae, com a espécie Escherichia coli e o gênero 

Enterococcus, são considerados bons indicadores de contaminação fecal, pois, em geral são 

lançados na rede de esgoto em grandes quantidades e não estão presentes em solos e águas 

não poluídas, além de serem resistentes às condições adversas.  

Segundo Winfield e Groisman (2003), E. coli é comumente conhecida como uma 

comensal encontrada no intestino grosso de mamíferos, apresentando pouca capacidade de 

sobreviver em ambientes bióticos e abióticos antagônicos, o que implica dizer que sua 

presença em ambientes não hospedeiros é resultado da excreção de resíduos de animais 

hospedeiros. De acordo com a Portaria n° 518, de 25 de março de 2004 (BRASIL, 2005a), a 

E. coli é uma bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e manitol, com produção de 

ácido e gás a 44,5 ± 0,2 °C em 24 horas, produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, 

não hidrolisa a uréia e apresenta atividade das enzimas ß-galactosidase e ß-glucoronidase, 

sendo considerada o mais específico indicador de contaminação fecal recente e de eventual 

presença de organismos patogênicos.  

O gênero Salmonella, também é de grande relevância, devido à sua resistência às 

condições ambientais adversas, sendo capaz de se multiplicar fora de seus hospedeiros. 

Segundo Winfield e Groisman (2003), essa característica a diferencia da E. coli, visto que 

Salmonella sobrevive no solo, na água e sobre uma variedade de superfícies, o que a coloca 

como uma bactéria com grande possibilidade de infectar um novo hospedeiro, e a sua 

presença no ambiente está relacionada com atividade humana ou animal.  

Salmonelas são bactérias entéricas e uma das principais causas de doenças 

infecciosas em todo o mundo. Essas bactérias infectam seres humanos e outros animais e 

constituem uma causa comum de zoonose. O gênero Salmonella inclui bacilos gram-

negativos, anaeróbios facultativos, que são classificados como membros da família 



42 
 

Enterobacteriaceae. Esse gênero, que se estima ter divergido da Escherichia coli 

aproximadamente 100-150.000.000 anos atrás, é geneticamente diverso e se adaptou a 

colonizar muitos nichos diferentes (DOUGAN e outros, 2011). 

 Segundo Blum (2003), o exemplo mais comum de sistemas de reuso direto de águas 

para fins não potáveis é o que utiliza os efluentes das ETEs municipais, de nível secundário, 

ficando comprometida a confiabilidade do sistema, ou mais exatamente a produção da água 

de reuso em conformidade com os padrões estabelecidos, se o efluente secundário deixar de 

atender às especificações mínimas de qualidade exigida para o tratamento adicional aplicado. 

Dessa forma, de acordo com Paganini (2003), durante as duas últimas décadas do 

século XX, o uso de esgotos para irrigação ou recuperação de solos aumentou 

significativamente, em virtude de fatores como: dificuldade de identificar fontes alternativas 

de água para irrigação em algumas regiões, custo elevado de fertilizantes, segurança de que os 

riscos para a saúde pública e os impactos sobre o solo são mínimos, se as precauções e 

técnicas adequadas são efetivamente utilizadas, custos elevados dos sistemas de tratamento 

necessários para possibilitar a descarga de efluentes em corpos receptores, início da aceitação 

sociocultural da prática de reuso agrícola e reconhecimento, pelos órgãos gestores de recursos 

hídricos, do valor intrínseco da prática. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

 

Este trabalho é um estudo experimental de natureza quantitativa, que visou analisar 

os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do esgoto sanitário efluente da ETEL (Bacia 

do Subaé), considerando os padrões aceitáveis para reuso na agricultura.  

 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada na ETEL (contribuinte do rio Subaé), localizada no 

município de Feira de Santana – BA, próxima à localidade de Limoeiro.  

A ETEL, segundo Araujo (2003), foi projetada para atender a um equivalente 

populacional de 171.203 pessoas em primeira etapa, consumo percapita de 280 L/hab/dia, 

coeficiente de retorno de 0,8 e carga orgânica de esgoto de 8.178 kg de DBO/dia, 

correspondente a uma vazão média de 329,96 L.s-1. Os parâmetros usados no projeto da ETE 

foram: (1) Carga orgânica: Afluente Ca = 286,86 mg de DBO5.L
-1, equivalente a 8.178 kg 

DBO5/dia; Efluente Ca = 21,17 mg de  DBO5.L
-1, equivalente a 603,5 kg  DBO5/dia; (2) 

Vazões afluentes: Máxima = 592,93 L.s-1; Média = 329,96 L.s-1; Mínima = 197,98 L.s-1; (3) 

Vazões efluentes: consideradas as mesmas afluentes; (4) Eficiência: Igual a 92,6% em 

remoção de DBO; (5) Tempo de detenção: DAFA = 06:18h; Lagoa Aerada Facultativa = 

72:00h; Lagoa Facultativa tipo pistão = 96:00h; Total = 174:18h (7,2625 dias); (6) Eficiência 

em remoção de DBO: DAFA = 70%; Lagoa Aerada Facultativa = 54%; Lagoa Facultativa tipo 

pistão = 46%; Total = 96h; (7) Eficiência em remoção de coliforme: DAFA = 90%; Lagoa 

Aerada Facultativa = 90%; Lagoa Facultativa tipo pistão = 99,5%; Total = 99,995h e (8) 

Remoção de coliformes: de 107 para 5,7 x 102. 

Vale ressaltar que a ETEL tem operado com um terço de capacidade, sendo a vazão 

afluente média de 109,98 L.s-1, atendendo às comunidades localizadas a nordeste-sudeste da 

cidade de Feira de Santana, com início nas proximidades do centro da cidade e seguindo na 

direção sul, chegando às proximidades da comunidade de Limoeiro, englobando dessa forma 
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os bairros Brasília, Serraria Brasil (parte), Eucalipto, Jomafa, Tomba (parte), Santa Mônica, 

CAIC, Fraternidade e os conjuntos residenciais Jomafa, Luis Eduardo Magalhães, 

Fraternidade e Feira VII (ARAUJO, 2003).  

Na ETEL (Bacia do Subaé) ocorre o tratamento preliminar (gradeamento e 

desarenador), seguido de tratamento primário e secundário, através de dois Digestores 

Anaeróbicos de Fluxo Ascendente (DAFAs) em paralelo (com captação do lodo para o leito 

de secagem), uma Lagoa Aerada e uma Lagoa Facultativa tipo pistão (com Chicanas), sendo o 

efluente tratado lançado no rio Subaé, conforme Fluxograma na Figura 3. 

 

 

 

Na Figura 3, pode-se observar a entrada do esgoto bruto no sistema de tratamento da 

ETEL, passando pelo gradeamento e desarenador, antes de ser encaminhado para a próxima 

etapa através de uma elevatória. Em seguida, é realizada a medição da vazão, através da Calha 

Parshall, sendo o esgoto encaminhado para os DAFAs, seguido pelas Lagoas Aeradas e por 

último para Lagoa Facultativa do Tipo Pistão com chicanas, que constitui a etapa final do 

tratamento, antes do lançamento do efluente no rio Subaé. 

 

 

3.3 COLETA E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS  

 

 

Para o diagnóstico da qualidade do esgoto tratado da ETEL, foram realizadas dez 

coletas na ETEL a cada 15 dias, no período de agosto a dezembro de 2010, no período da 

manhã (entre 08h e 10h), horário em que a vazão apresenta valor médio, em função do 

Figura 3 Fluxograma esquematizando a ETE Limoeiro. 
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aumento do consumo, devido às atividades humanas. As amostras foram coletadas de quatro 

pontos distintos: Esgoto Afluente (esgoto bruto), saída do DAFA, saída da Lagoa Aerada e 

Esgoto Efluente da Lagoa Maturação.  

O volume das amostras de cada ponto da coleta foi de dez litros, sendo um litro 

encaminhada para o Laboratório de Microbiologia para as análises microbiológicas e nove 

litros encaminhados ao Laboratório de Saneamento para realização das análises físico-

químicas sendo: um litro acidificada com ácido nítrico para análise dos metais; um litro com 

tiossulfato de sódio para a realização do nitrogênio amoniacal; dois litros para as outras 

análises físico-químicas e cinco litros para preparação para contagem dos ovos de helmintos. 

A coleta foi em recipiente estéril e o armazenamento em isopor, de acordo com o estabelecido 

pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20
th

 Edition 

(APHA/AWWA/WEF, 1998), para transporte até o laboratório para realização das análises.  

Vale ressaltar, que nos dias de coleta, para realização das análises físico-químicas e 

microbiológicas foi realizada a medição da vazão (Q), na Calha retangular, na entrada do 

esgoto na unidade de tratamento preliminar.  

 

 

3.4 VARIÁVEIS PARA ANÁLISE 

 

 

3.4.1 Variáveis físico-químicas 
 

 

Foram realizadas análises físico-químicas do efluente coletado na ETEL, no que diz 

respeito a pH, sódio, potássio, turbidez, sólidos totais e sólidos sedimentáveis, temperatura, 

DBO5, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica,  nitrogênio amoniacal total, nitrito, nitrato, 

fosfato, dureza, cloreto, alcalinidade, magnésio, cálcio, zinco, chumbo, cádmio, cobre, níquel, 

cobalto, manganês e alumínio, obedecendo aos métodos e às normas descritos no Quadro 7. 

Vale ressaltar, que mensalmente era realizada filtração à vácuo do efluente da Lagoa de 

Maturação, para realização de análises físico-químicas do material filtrado, utilizando-se filtro 

de 47 mm de diâmetro, com porosidade de 8 µm. 
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Quadro 7 Métodos utilizados para obtenção dos parâmetros físico-químicos. 

PARÂMETROS 
 

MÉTODOS NORMAS 

pH Método Eletrométrico NBR 14339/1999 

Sódio (Na) Fotometria de Chama Standard Methods 20
th

 ed. 

Potássio (k) Fotômetro de Chama Standard Methods 20
th

 ed. 

Turbidez Método Turbidimétrico MB 3227/1990 

Sólidos Totais Método Gravimétrico NBR 10664/1989 

Sólidos Sedimentáveis Método Gravimétrico NBR 10561/1988 

Temperatura* Medidor de OD e Temperatura Modelo LUTRON 
DO-5510 

--- 

DBO Método Respirométrico Standard Methods 20
th

 ed. 

Oxigênio Dissolvido (OD) Método Winkler modificado pela Azida sódica NBR 10559/1988 

Condutividade Elétrica  Método do Condutivímetro NBR 14340/1999 

Nitrogênio Amoniacal Método Titulométrico Standard Methods 20
th

 ed. 

Nitrito e Nitrato Kit Nitriver e Nitraver Test Kit-Hach 

Fosfato Método do Ácido Ascórbico Standard Methods 20
th

 ed. 

Dureza Método Titulométrico do EDTA NBR 112621/1992 

Cloreto Método A-Argenométrico NBR 5759/1975 

Alcalinidade Método Titulométrico NBR 5762/1975 

Magnésio (Mg) Método Titulométrico NBR 13800/1997 

Cálcio (Ca) Espectrofotometria de Absorção Atômica NBR 13799/1997 

Zinco (Zn) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Chumbo (Pb) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Cádmio (Cd) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Cobre (Cu) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Níquel (Ni) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Cobalto (Co) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Manganês (Mn) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

Alumínio (Al) Espectrofotometria de Absorção Atômica Standard Methods 20
th

 ed. 

* A medição da temperatura foi efetuada na ETE no momento da coleta em todos os pontos.  

 

Além das variáveis físico-químicas citadas, a qualidade da água, no que diz respeito 

à concentração total de sais, foi pela condutividade elétrica (em dS.m-1), enquanto a proporção 

relativa de sódio, em relação a outros sais, foi expressa em termos da Razão de Adsorção de 

Sódio (RAS). Segundo Ayers e Westcot (1994) o método mais comumente usado para avaliar 

o potencial problema de infiltração tem sido o RAS (ou SAR - Sodium Adsorption Ratio), 

calculado através da seguinte forma: 
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onde: Na = sódio em me.L-1; Ca = cálcio em me.L-1 e Mg = magnésio em me.L-1. 

 

 

3.4.2 Variáveis microbiológicas 
 

 

As análises microbiológicas realizadas no efluente da ETEL foram quantidade de 

ovos viáveis de helmintos, presença de protozoários, coliformes (termotolerantes) e bactérias 

patogênicas, Enterococcus e Salmonella. 

Para o processamento e preparação das amostras, bem como para enumeração da 

quantidade dos ovos de helmintos, foi utilizado o método de BAILENGER (1979), 

modificado por Ayres e Mara (1996). Amostra de cinco litros de água residuária de cada ponto 

de amostragem, foram sedimentadas, retirando-se o sobrenadante até ficar um litro, o qual foi 

homogeneizado e processado de acordo com os seguintes passos: (1) As amostras foram 

filtradas em membrana de 47 mm de diâmetro e porosidade de 8 µm, aplicando um vácuo 

máximo de 40 cm de Hg; (2) As membranas foram retiradas e colocadas sobre a parede 

interna de um tubo de centrífuga, fez-se a raspagem com espátula e lavagem das membranas e 

da espátula com solução de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O a 33,1%), não ultrapassando o 

volume de 10 mL; (3) Anotou-se o volume final; (4) Retirou-se uma alíquota de 1 mL do 

sedimento e colocou-se na Câmara de Sedgwick-Rafter, adicionando-se uma gota (0,5 mL) de 

safranina e homogeneizou-se, esperando alguns segundos; (5) Efetuou-se a leitura em 

microscópio óptico com objetiva de 10x, anotando-se o número de ovos corados (inviáveis) e 

não corados (viáveis) (ZERBINI, 2000 adaptado). 

Para obtenção do número de ovos da amostra, expresso em ovos.L-1, foi realizado o 

cálculo por meio da seguinte equação:  

 

 

onde: N = número de ovos contados (ovos.L-1); A = número médio de ovos contados 

na câmara (n° ovos); X = volume do produto final (mL); F = número de campos contados; P = 

volume da câmara de Sedgwick-Rafter; V = volume original da amostra. 

 

N = A x X  x F 
 P x V 
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A determinação da presença dos protozoários foi a partir do Método de 

Centrifugação, em que o material foi centrifugado por cinco minutos a 4.000 rpm, e em 

seguida preparada a lâmina com uma gota do material precipitado e uma gota do corante 

(lugol), recobrindo-o com lamínula e levando-o ao microscópio para análise de protozoários 

(NEVES, 2001).  

Para a realização das análises das bactérias, utilizou-se como água de diluição a 

Água Peptonada Tamponada (SILVA e outros, 2007) e as diluições seguiram o descrito por 

Silva e outros (2000) e pelo Método 1680 (EPA, 2002), em que a primeira diluição era 

transferida assepticamente 10 mL da amostra para 90 mL da água de diluição constituindo a 

diluição 10-1. Para a preparação da segunda diluição, foi transferida 10 mL da diluição 10-1, 

constituindo a diluição 10-2 e assim por diante.    

A determinação dos coliformes termotolerantes foi realizada através do Método do 

Número Mais Provável (NMP) por tubos múltiplos, realizando-se o teste presuntivo pelo 

Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e teste confirmativo pelo Caldo E. coli (EC), ambos com 

tubos de Durhan para verificação da produção de gás. Nesse sentido, vale ressaltar, que as 

diluições variaram de acordo com o ponto da coleta, sendo que para o esgoto bruto e para 

saída do DAFA, foi realizada diluição até 10-7, para saída da Lagoa Areada até 10-6 e para o 

efluente final até 10-5.  

Foi realizada a contagem de E. coli e Salmonella, pela técnica de contagem 

diferencial no Ágar Cromogênico e a determinação de Enterococcus pela contagem em Ágar 

Azida Esculina, pelo método de plaqueamento em superfície, sendo que para todos os pontos 

de coleta a diluição foi até 10-5. Para o plaqueamento, foi inoculado 100 uL de cada diluição 

na superfície das placas em duplicata previamente preparadas e, usando a alça Drigalski, o 

inóculo foi espalhado por toda a superfície do meio, até que todo o excesso de líquido fosse 

absorvido. Após essa etapa, as placas foram incubadas a 35°C por 24h e as colônias típicas 

foram contadas em um contador de colônia (SILVA e outros, 2007).  

Vale ressaltar que foram realizados testes bioquímicos para E. coli e Salmonella, no 

início dos ensaios, bem como no decorrer das análises quando necessário, no intuito de 

garantir a confiabilidade das colônias contadas.  

Para os testes bioquímicos de E. coli, uma alçada da colônia era estriada em placas 

de Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB), as quais eram incubadas a 35°C por 24 horas, sendo 

observado se havia o desenvolvimento de colônias típicas de E. coli (nucleadas com centro 

preto, com ou sem brilho metálico). Havendo colônias típicas, duas eram transferidas para 

tubos de Ágar Padrão para Contagem (PCA) inclinados sendo os tubos incubados a 35°C por 
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24 horas. A partir das culturas puras em PCA foi feita a coloração de Gram e a inoculação nos 

meios testes para realização das provas bioquímicas de indol, VM (vermelho de metila), VP 

(Voges-Proskauer) e citrato (IMVC).  

Para Salmonella, as colônias foram inoculadas por picada e estria na rampa em Ágar 

Ferro Tríplice Açúcar (TSI) e Ágar Lisina Ferro (LIA) e incubadas a 35°C por 24 horas, 

observando-se se houve reação típica de Salmonella em TSI (rampa alcalina - vermelha e 

fundo ácido – amarelo, com ou sem produção de H2S), não se descartando reação atípica se as 

demais reações em LIA se apresentassem típicas (rampa e fundo ácidos – amarelos, com ou 

sem produção de H2S). O mesmo foi feito para o LIA, sendo a reação típica, fundo e rampa 

alcalina (púrpura, sem alteração da cor do meio), com ou sem produção de H2S, não se 

descartando reação atípica se as demais reações em TSI se apresentassem típicas, fundo 

amarelado com rampa alcalina, com ou sem produção de H2S.  Posteriormente, foi realizado o 

teste da Urease, em que uma alçada com inóculo da cultura em TSI e LIA foi transferida para 

um tubo com Caldo Uréia de Christensen e incubados por 35°C por 24 horas, verificando-se 

se houve alteração da cor do meio de pêssego para cor de rosa escuro (teste positivo), ou 

permanência do meio na cor original (teste negativo), o que é característico da maioria das 

cepas de Salmonella. Além disso, foi realizado o teste sorológico, em que uma alçada da 

cultura em TSI foi transferida para um tubo com 5 mL de Caldo Tripticase de Soja (TSB) e 

incubada por 35°C por 24 horas, sendo então adicionado 2,5 mL de Solução Salina 

Formalinizada (Formalina). Em seguida, colocou-se 0,5 mL da cultura formalizada e 0,5 mL 

de anti-soro contra Salmonella, agitou-se e incubou a 50°C por 1 hora (banho-maria), sendo a 

presença de floculação indicativa de teste positivo. (SILVA e outros, 2007). 

 

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos, a partir da pesquisa experimental, foram ordenados e classificados 

em duas categorias: físico-químicos e microbiológicos.  

Para as análises físico-químicas foram realizadas as médias aritméticas, o desvio 

padrão, sendo que para os metais pesados foi feita a análise estatística de ANOVA e o teste de 

média entre os pontos de coleta através do teste de Tukey, sendo de 1% o nível de 

significância escolhido. Para os resultados microbiológicos foi realizada a análise estatística 

de ANOVA e o teste de média entre os pontos de coleta através do teste de Scott-knot, sendo 
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de 5% o nível de significância escolhido. Em relação aos ovos de helmintos e aos 

protozoários foi verificada a frequência deles durante o processo. 

Além disso, os dados obtidos foram comparados com os resultados obtidos em 

outros trabalhos sobre viabilidade de efluentes para reuso, com determinações laboratoriais 

para avaliar problemas comuns de qualidade da água de irrigação abordados por Ayers e 

Westcot (1994), com parâmetros para classificação da água de irrigação de acordo com CE e 

RAS por Bernardo (1989), Bernardo; Soares; Mantovani (2006), com parâmetros de qualidade 

da água para reuso abordados pela EPA (2004), com o estabelecido pela Resolução CONAMA 

n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), com os parâmetros de qualidade de efluentes para irrigação 

irrestrita do Israel Ministery of the Environment - News (2010) e com os parâmetros de reuso 

abordados pela CETESB (NIETO, 2011) a fim de verificar se o efluente da ETEL encontra-se 

adequado para reuso na agricultura. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 

4.1.1 Vazão, pH e temperatura  

 

 

As medições da vazão foram feitas em uma calha retangular, na unidade de 

tratamento preliminar e apresentou valores variando entre 110 - 144 L.s-1, sendo a média de 

130 L.s-1. Esses valores indicam que a ETEL opera acima do estabelecido em projeto, cuja 

média é de 109,98 L.s-1 para a primeira etapa (ARAUJO, 2003). Isso pode ser justificado pela 

infiltração que ocorre de água do rio na entrada do esgoto bruto. 

Os resultados das análises de pH e temperatura realizadas nos efluentes da ETEL 

estão expressos na Tabela 1. As médias de pH e temperatura foram respectivamente:(1) saída 

da Lagoa Aerada: 7,1 e 26,8°C; (2) efluente final: 7,8 e 26,9°C. Vale ressaltar, que foi 

realizada a medição do pH no efluente final filtrado, onde se obteve média de 7,8, igual a do 

efluente final sem filtrar. No entanto, não foi realizada a medição da temperatura, pois o 

efluente era filtrado em laboratório e a medição era no momento da coleta.  

 

Tabela 1 Valores de pH e temperatura medidos nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro. 

Variáveis pH Temperatura (°C) 

Coletas EB SD SLA EF EFF EB SD SLA EF 

1 6,8 6,8 7,1 7,8 - 27,6 26,4 25,8 24,5 

2 6,5 6,7 6,8 7,6 7,7 27,4 25,7 25,7 27,5 

3 6,8 6,9 7,4 7,9 - 28,2 26,7 26,1 24,7 

4 6,9 6,8 7,1 8,0 7,9 27,3 26,2 25,3 26,7 

5 6,8 6,9 7,0 7,8 - 26,9 28,3 27,2 27,9 

6 6,5 6,8 7,2 7,8 7,8 28,0 28,1 28,0 27,8 

7 6,7 6,8 7,0 7,6 - 27,2 28,1 27,5 27,4 

8 6,5 6,9 6,9 7,6 7,8 28,5 28,3 27,8 27,9 

9 7,2 7,0 7,2 7,8 - 27,0 26,8 26,8 26,7 

10 7,0 7,2 7,3 8,0 8,0 27,9 28,0 28,0 27,7 

Média 6,8 6,9 7,1 7,8 7,8 27,6 27,3 26,8 26,9 

Desvio Padrão 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 1,0 1,0 1,3 

Mínimo 6,5 6,7 6,8 7,6 7,7 26,9 25,7 25,3 24,5 

Máximo 7,2 7,2 7,4 8,0 8,0 28,5 28,3 28,0 27,9 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação); EFF – 
EF filtrado. 
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Conforme tabela 1 verifica-se que, tanto para o efluente da Lagoa Aerada quanto 

para o efluente final (Lagoa de Maturação), os resultados de pH estavam de acordo com o 

padrão de qualidade de água para irrigação segundo: Ayers e Westcot (1994), cujos valores de 

pH são 6,0 a 8,5; a Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), em que os limites 

de pH são de 6,0 a 9,0; e o Israel Ministery of the Environment – News (2010), pH de 6,5 a 

8,5.  

 

 

4.1.2 Turbidez, sólidos totais e sedimentáveis 

 

 

Verifica-se na Tabela 2, que a turbidez média dos efluentes da Lagoa de Maturação 

(24,4 UNT) e a variação na faixa de 6,6 - 34 UNT, se enquadram como água de classe 1, 

conforme Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), que tem como limite 

máximo 40 NTU. Esses resultados também se enquadram na faixa permitida para irrigação 

pela EPA (2004). Para o efluente da Lagoa Aerada, tanto a turbidez média (41,1 UNT) quanto 

à faixa de variação de 22,0 a 56,0 UNT se encontra acima do valor permitido para irrigação 

Classe 1, estando em conformidade com o estabelecido na Classe 2 da Resolução CONAMA 

n° 357/2005 (BRASIL, 2005b) e EPA (2004). A turbidez para irrigação é indesejada visto que 

pode camuflar a contaminação por microorganismos e pode interferir na desinfecção desse 

efluente, além de provocar entupimento dos equipamentos de irrigação por gotejamento. 

Vale ressaltar que os valores de turbidez encontrados no efluente final se justificam, 

também, pela grande quantidade de algas presentes no efluente em questão. 
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Tabela 2 Valores e percentual de remoção de turbidez nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro. 

Variáveis Turbidez (UNT)   

Coletas EB SD SLA EF % RT 

1 22,7 55,9 23,5 12,0 47,1 

2 22,0 27,0 22,0 6,6 70,0 

3 20,0 72,0 45,0 18,0 10,0 

4 322,0 89,0 46,0 33,0 89,8 

5 46,0 230,0 35,0 26,0 43,5 

6 28,0 50,0 38,0 25,0 10,7 

7 47,0 38,0 55,0 28,0 40,4 

8 35,0 35,0 55,0 28,0 20,0 

9 729,0 37,0 56,0 34,0 95,3 

10 271,0 68,7 36,0 33,0 87,8 

Média 154,3 70,3 41,2 24,4 51,5 

Desvio Padrão 230,5 59,4 12,5 9,3 32,7 

Mínimo 20,0 27,0 22,0 6,6 10,0 

Máximo 729,0 230,0 56,0 34,0 95,3 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação) % RT - % 
Remoção Total (do EB para o EF). 

 

Os valores de sólidos totais presentes no efluente da Lagoa Aerada (SLA) e Lagoa de 

Maturação (EF), conforme Tabela 3, em todas as coletas, variaram na faixa de 300 a 580 

mg.L-1, com valores médios de 453 e 401 mg.L-1, respectivamente, enquadrando-se na classe 

1 da Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), assim como o efluente final 

filtrado, cuja média de sólidos totais foi 344,4 mg.L-1. 
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Tabela 3 Concentração e percentual de remoção de sólidos totais nas amostras de diferentes pontos da ETE 
Limoeiro. 

Variáveis Sólidos Totais (mg.L-1) 

Coletas EB SD SLA EF EFF % RT 

1 354,0 366,0 384,0 348,0 -  1,7 

2 312,0 354,0 352,0 350,0 344,0 -12,2 

3 312,0 344,0 340,0 342,0  - -9,6 

4 420,0 310,0 308,0 300,0 280,0 28,6 

5 422,0 662,0 550,0 500,0  - -18,5 

6 446,0 484,0 580,0 350,0 284,0 21,5 

7 448,0 396,0 550,0 396,0  - 11,6 

8 428,0 520,0 546,0 446,0 436,0 -4,2 

9 1010,0 428,0 484,0 496,0  - 50,9 

10 610,0 454,0 434,0 482,0 378,0 21,0 

Média 476,2 431,8 452,8 401,0 344,4 9,1 

Desvio Padrão 206,0 104,5 102,0 73,9 65,8 21,7 

Mínimo 312,0 310,0 308,0 300,0 280,0 -18,5 

Máximo 1010,0 662,0 580,0 500,0 436,0 50,9 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação); EFF – EF 
filtrado. % RT - % Remoção Total (do EB para o EF). 

 

Em relação aos sólidos sedimentáveis (Tabela 4) verifica-se remoção em todas as 

coletas entre o esgoto bruto e o efluente final. Verifica-se, também, que os valores médios dos 

sólidos sedimentáveis nos efluentes das lagoas Aerada e de Maturação foram 0,11 e 0,04 

mg.L-1, respectivamente, sendo as faixas de variação 0,00 a 0,40 mg.L-1 e 0,00 a 0,20 mg.L-1, 

respectivamente. Considerando as condições em que a operação da ETEL se encontrava na 

época, período de chuvas, vazão acima da capacidade de projeto, sem remoção do lodo 

excedente no tempo certo por falta de disponibilidade de leito de secagem, pode-se inferir que 

sua eficiência na remoção de turbidez, de sólidos sedimentáveis e de sólidos totais poderiam 

ser melhores. 
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Tabela 4 Concentração e percentual de remoção de sólidos sedimentáveis, nas amostras de diferentes pontos da 
ETE Limoeiro. 

Variáveis Sólidos Sedimentáveis (mg.L-1)  

Coletas EB SD SLA EF % RT 

1 0,80 0,90 0,20 0,00 100,00 

2 0,40 1,50 0,40 0,00 100,00 

3 0,20 0,30 0,10 0,10 50,00 

4 1,20 0,40 0,20 0,20 83,33 

5 0,30 4,50 0,10 0,00 100,00 

6 0,10 0,20 0,00 0,00 100,00 

7 0,10 0,10 0,00 0,00 100,00 

8 0,05 0,10 0,00 0,00 100,00 

9 4,50 0,10 0,05 0,05 98,89 

10 1,60 0,90 0,00 0,00 100,00 

Média 0,93 0,90 0,11 0,04 93,22 

Desvio Padrão 1,36 1,35 0,13 0,07 16,05 

Mínimo 0,05 0,10 0,00 0,00 50,00 

Máximo 4,50 4,50 0,40 0,20 100,00 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). % RT - 
% Remoção Total (do EB para o EF). 

 

 

4.1.3 DBO e oxigênio dissolvido 

 

 

As médias de DBO5 encontradas para o afluente (102,2 mg.L-1 O2) e para o efluente 

final (36,7 mg.L-1 O2) da ETEL, conforme Tabela 5, indicam que a carga orgânica do afluente 

encontra-se abaixo do estabelecido em projeto, que é de 286,86 mg.L-1 e superior, em relação 

ao efluente final, que era de 21,17 mg.L-1 (ARAUJO, 2003). Além disso, pode-se verificar 

que a média de remoção de DBO foi de 49,6% (Tabela 5), inferior ao considerado em projeto, 

92,6%. O valor médio de DBO5 obtido para o efluente da Lagoa de Maturação, após filtração, 

foi de 28,8 mg.L-1 de O2. Esse valor ainda não está de acordo com o considerado em projeto 

(21,17 mg.L-1), no entanto, contribui para melhorar a eficiência, que passa de 49,6% para 

58,6%. A ocorrência de DBO alta talvez possa estar relacionada com a eutrofização 

(crescimento de organismos) na lagoa de maturação. 

Em relação ao oxigênio dissolvido (Tabela 5), verifica-se que, para as dez coletas 

realizadas, os valores médios dos efluentes foram para a Lagoa Aerada 3,0 mg.L-1 de O2 e 

para a Lagoa de Maturação 5,7 mg.L-1 de O2. Diante dos resultados encontrados, verifica-se 

que o efluente da Lagoa de Maturação se enquadra como água de classe 2, e o efluente da 

Lagoa Aerada em nenhuma das classes, conforme Resolução CONAMA n° 357/2005 

(BRASIL, 2005b). No entanto, vale ressaltar, que o parâmetro oxigênio dissolvido não é 
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importante para verificação da qualidade da água para irrigação, e sim para o corpo receptor, 

sendo analisado, no intuito de verificar a qualidade do esgoto tratado. 

 

Tabela 5 Resultados físico-químicos e percentual de remoção de DBO5 e OD nas amostras de diferentes pontos 
da ETE Limoeiro. 

Variáveis  DBO (mg.L-1 O2) OD (mg.L-1 O2) 

Coletas EB SD SLA EF EFF % RT EB SD SLA EF 

1 40,0 42,0 32,0 25,0  - 37,5 0,5 0,1 3,3 7,0 

2 44,0 94,0 46,0 34,0 20,0 22,7 3,0 0,0 3,5 6,1 

3 48,0 88,0 48,0 22,0 -  54,2 3,5 0,0 3,4 5,5 

4 95,0 58,0 30,0 28,0 24,0 70,5 0,6 0,6 4,5 6,1 

5 90,0 100,0 50,0 42,0 -  53,3 1,3 0,0 3,0 5,0 

6 55,0 80,0 32,0 32,0 26,0 41,8 1,6 1,4 2,5 5,7 

7 80,0 65,0 56,0 50,0 -  37,5 0,4 1,4 3,0 5,5 

8 60,0 85,0 52,0 52,0 44,0 13,3 0,5 1,2 2,3 5,2 

9 320,0 100,0 74,0 40,0 -  87,5 0,0 1,5 2,2 5,2 

10 190,0 80,0 46,0 42,0 30,0 77,9 0,0 2,1 2,4 5,7 

Média 102,2 79,2 46,6 36,7 28,8 49,6 1,1 0,8 3,0 5,7 

Desvio Padrão 88,2 18,9 13,3 10,2 9,2 23,8 1,2 0,8 0,7 0,6 

Mínimo 40,0 42,0 30,0 22,0 20,0 13,3 0,0 0,0 2,2 5,0 

Máximo 320,0 100,0 74,0 52,0 44,0 87,5 3,5 2,1 4,5 7,0 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação); EFF - 
efluente final filtrado. % RT - % Remoção Total (do EB para o EF). 

 

 

4.1.4 Nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fosfato 

 

 

A partir das análises dos resultados referentes ao nitrogênio amoniacal (Tabela 6), 

pode-se verificar que nas dez coletas realizadas, a concentração no efluente final aumentou 

em relação ao esgoto bruto. Os valores médios para a Lagoa Aerada e Lagoa de Maturação 

foram 10,0 e 10,6 mg.L-1, respectivamente. Em relação ao nitrito, a concentração média no 

efluente final foi de 0,08 mg.L-1 e o nitrato não foi encontrado em nenhuma das amostras 

analisadas. O nitrato foi transformado em matéria orgânica, pelas algas, para seu crescimento.  
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Tabela 6 Concentrações e percentual de remoção de nitrogênio amoniacal e nitrito nas amostras de diferentes 
pontos da ETE Limoeiro. 

Variáveis  N2 amoniacal (mg.L-1) Nitrito (mg.L-1) 

Coletas EB SD SLA EF % RT EB EF 

1 6,2 7,3 9,0 10,6 -72,7 0,00 0,06 

2 6,2 7,3 9,5 9,5 -54,5 0,04 0,07 

3 3,9 7,8 10,6 9,5 -142,9 0,07 0,07 

4 7,3 7,3 7,3 8,4 -15,4 0,00 0,07 

5 5,0 6,2 6,7 11,8 -133,3 0,00 0,09 

6 5,6 14,6 11,8 11,2 -100,0 0,07 0,20 

7 10,6 14,0 16,8 11,8 -10,5 0,00 0,00 

8 5,6 19,6 8,4 9,0 -60,0 0,00 0,15 

9 6,7 7,8 10,0 10,6 -58,2 0,00 0,04 

10 10,1 7,3 10,1 13,4 -33,3 0,00 0,05 

Média 6,7 9,9 10,0 10,6 -68,1 0,02 0,08 

Desvio Padrão 2,1 4,5 2,8 1,5 45,4 0,03 0,06 

Mínimo 3,9 6,2 6,7 8,4 -142,9 0,0 0,0 

Máximo 10,6 19,6 16,8 13,4 -10,5 0,1 0,2 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). %  RT - 
% Remoção Total (do EB para o EF). 

 

Os valores de nitrogênio amoniacal encontrados na Lagoa Aerada na faixa de 6,7-

16,8 mg.L-1 e no efluente final na faixa de 8,4-13,4 mg.L-1 foram abaixo dos encontrados por 

Gomes e outros (2009), Sandri, Matsura e Testezlaf (2009) e Tonon e outros (2009).  No 

entanto, Santos e outros (2006), encontraram valores de nitrogênio amoniacal inferiores, 

sendo a média de 4,5 mg.L-1, na Lagoa de Polimento, em trabalho realizado sobre a utilização 

de esgoto tratado na fertiirrigação agrícola, e muito superior no esgoto bruto, média de 28,2 

mg.L-1, já que a média da ETEL foi de 6,7 mg.L-1.  

Diante dos valores de nitrogênio amoniacal encontrados para o efluente final, cuja 

média foi 10,6 mg.L-1, ele não se enquadra em nenhuma das classes estabelecidas pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), já que o pH da Lagoa Aerada e do 

efluente final ficou em torno de 7,8, sendo o limite de nitrogênio amoniacal para essa 

condição 2,0 mg.L-1, para as classes 1 e 2 e 5,6 mg.L-1 para a classe 3. Para a Lagoa Aerada, 

em que o valor médio de nitrogênio amoniacal foi de 10,0 mg.L-1, o efluente enquadra-se 

como classe 3, visto que apresenta valores de pH em  torno de 7,1, sendo o limite de 13,3 

mg.L-1 para essa classe.  

Para o nitrogênio amoniacal, Tabela 6, a média encontrada no efluente final da ETEL 

(10,6 mg.L-1), não se encontra adequado para irrigação, quando comparada com a faixa de 

concentração recomendada por Ayers e Wescot (1994), 0 a 5,0 mg.L-1, porém, ligeiramente 
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superior ao limite máximo recomendado pelo Israel Ministery of the Environment – News 

(2010) para irrigação irrestrita,  10 mg.L-1. Entretanto, para a Lagoa Aerada da ETEL, o 

resultado médio de 10,0 mg.L-1 obtido (Tabela 6), encontra-se no limite recomendado pelo 

Israel Ministery of the Environment – News (2010).  

A descarga média de nitrogênio amoniacal de 10,6 mg.L-1 do efluente da ETEL direta 

no Rio Subaé, como vem sendo feita, pode causar eutrofização, segundo o critério do Israel 

Ministery of the Environment – News (2010). Em Israel, o limite máximo de nitrogênio 

amoniacal recomendado para descarga em rios é de 1,5 mg.L-1. Considerando a Resolução 

CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2011), os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente no corpo receptor com teor de nitrogênio amoniacal até 20 

mg.L-1.  

Em relação ao nitrito (Tabela 6) e ao nitrato, que não foi encontrado em nenhuma das 

amostras, o efluente enquadra-se em qualquer uma das classes da Resolução CONAMA n° 

357/200 (BRASIL, 2005b), cujos limites são para nitrito de 1 mg.L-1 e para nitrato 10 mg.L-1. 

Embora o nitrogênio possa agir como fertilizante, quantidades superiores de 

compostos desse elemento podem causar problemas às culturas agrícolas. Segundo Ayers e 

Westcot (1985 apud ATHAYDE Jr.; LEITE, 2009), teores de nitrogênio total abaixo de 5 

mg.L-1 são tidos como não causadores de problemas, afetando muito pouco as culturas 

agrícolas mais sensíveis. Acima de 30 mg.L-1 podem ser absorvidos pelas plantas, sendo 

muito perigoso para algumas culturas. Além disso, crescimento vegetativo excessivo em 

detrimento à produção agrícola, é característica de culturas irrigadas com água contendo 

excesso de nitrogênio. 

Em relação ao fosfato, a concentração média aumentou do esgoto bruto de 41,1 

mg.L-1 para 62,5 mg.L-1 no efluente final, assim como ocorreu com o nitrogênio, sendo a 

média de 50,3 mg.L-1 na Lagoa Aerada e 62,5 mg.L-1 na Lagoa de Maturação (Tabela 7). Em 

estudo realizado por Gomes e outros (2009), foram encontrados para o efluente final de ETE 

valores de fosfato de 2,53±1,94 mg.L-1, resultado esse muito inferior ao encontrado na ETEL. 

A Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), estabelece o valor de fósforo total de 

até 0,05 mg.L-1 para águas da classe 3. Ayres e Westcot (1994) estabelece de 0-2 mg.L-1; e a 

Israel Ministery of the Environment – News (2010) estabelece um limite de até 5 mg.L-1 para 

irrigação irrestrita. O CETESB não considera nitrogênio e fósforo como limitantes para uso 

da água na agricultura, pois são nutrientes para as plantas e não há risco de “eutrofização” do 

solo. 
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Para Berton (2000 apud Agustini; Onofre, 2007), dificilmente o excesso de fósforo 

causará toxicidade nas plantas ou contaminação de corpos d’água subterrâneos, visto que, 

geralmente o solo é pobre desse nutriente e sua capacidade de retenção é grande. A presença 

do elemento fósforo no esgoto tratado é uma grande vantagem para seu uso na agricultura. 

Segundo Athayde Jr. e Leite (2009), teores excessivos dos compostos de fósforo não são 

reportados como causadores de problemas às culturas agrícolas, podendo ser reaproveitados 

em sua totalidade.  

 
Tabela 7 Concentração e percentual de remoção de fosfato nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro. 

Variáveis  Fosfato (mg.L-1) 

Coletas EB SD SLA EF %RT 

1 32,5 57,0 60,0 60,0 -84,6 

2 29,0 62,0 62,0 62,0 -113,8 

3 25,0 82,0 31,0 80,0 -220,0 

4 69,0 66,0 63,0 69,0 0,0 

5 47,0 79,0 62,0 62,0 -31,9 

6 31,0 83,0 96,0 74,0 -138,7 

7 36,0 55,0 35,0 55,0 -52,8 

8 39,0 69,0 63,0 44,0 -12,8 

9 58,0 63,0 14,0 61,0 -5,2 

10 44,0 33,0 17,0 58,0 -31,8 

Média 41,1 64,9 50,3 62,5 -69,2 

Desvio Padrão 13,8 15,0 25,4 10,0 70,6 

Mínimo 25,0 33,0 14,0 44,0 -220,0 

Máximo 69,0 83,0 96,0 80,0 0,0 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). % RT - 
Remoção Total (do EB para o EF). 

 

 

4.1.5 Sódio, potássio e cloreto 
 

 

Em relação às concentrações de sódio e potássio nos efluentes da Lagoa Aerada e da 

Lagoa de Maturação da ETEL (Tabela 8), verifica-se que as concentrações foram, em média, 

138 mg.L-1 e 144 mg.L-1, respectivamente, e de potássio 51 mg.L-1 e 56 mg.L-1, 

respectivamente. Os resultados encontrados na ETEL estão superiores aos medidos por 

Gomes e outros (2009), cujos valores no efluente final foram 66,90±26,50 mg.L-1 para o sódio 

e 25,73±9,89 mg.L-1 para o potássio. A média de concentração de potássio encontrada na 

ETEL pode ser considerada um pouco alta, resultado dos valores obtidos nas duas primeiras 
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coletas que foram superiores as coletas posteriores. 

De acordo com os parâmetros de qualidade de efluentes de Israel Ministery of the 

Environment – News (2010), a concentração de sódio para irrigação irrestrita é de 150 mg.L-1 

e para descarga em rios, 200 mg.L-1. Segundo esses valores, o efluente final da ETEL pode ser 

descartado em rios. Em relação à irrigação irrestrita, os valores de algumas coletas foram um 

pouco superiores (Tabela 8), apesar de a média ser de 144 mg.L-1, ocorrendo o mesmo para o 

efluente da Lagoa Aerada, cuja média foi de 138 mg.L-1. Os valores de sódio encontrado são 

superiores ao recomendado pela CETESB (NIETO, 2011), cujo limite é 69 mg.L-1, sendo 

concentrações acima desse valor, consideradas tóxicas para plantas sensíveis como frutíferas, 

principalmente por sistemas de aspersão e, somente serão aceitas, para aplicação, desde que 

seja apresentado parecer conclusivo de instituição oficial ou credenciada de pesquisa, sobre a 

viabilidade agrícola de seu uso. No entanto, os efluentes em questão estão de acordo com o 

limite estabelecido para qualidade de água de irrigação, por Ayers e Westcot (1994), cuja 

concentração de sódio na escala usual de água de irrigação é até 40 me.L-1  (920 mg.L-1). 

 

Tabela 8 Concentrações de sódio, potássio e cloreto nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro. 

Variáveis Sódio (mg.L-1) Potássio (mg.L-1) Cloretos (mg.L-1) 
Coletas EB SD SLA EF EB SD SLA EF EB EF 

1 142 142 131 136 101 129 129 129 118 118 
2 138 69 69 131 168 90 90 117 116 138 
3 184 161 161 161 39 39 55 59 118 144 
4 138 138 138 138 47 47 50 47 138 136 
5 131 131 131 115 19 19 27 23 126 156 
6 131 131 131 138 23 39 39 50 126 160 
7 115 138 161 161 78 16 23 23 128 144 
8 161 161 161 161 23 35 39 47 118 150 
9 161 161 138 138 62 39 39 43 196 156 
10 161 161 161 161 12 12 19 19 136 138 

Média 146 139 138 144 57 47 51 56 132 144 
Desvio Padrão 20 28 28 16 48 36 34 38 24 12 

Mínimo 115 69 69 115 12 12 19 19 116 118 
Máximo 184 161 161 161 168 129 129 129 196 160 

EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da lagoa aerada; EF - efluente final. 
 

 
A faixa de valores de concentração de sódio encontrada no efluente final da ETEL 

(115-161 mg.L-1), foi semelhante à faixa encontrada no estudo realizado por Alobaidy e 

outros (2010), cujas concentrações de sódio variaram de 123,6 para 221,0 mg.L-1, bem como 

para água residuária, no trabalho realizado por Travassos e outros (2008), concentração média 

de 113,6 mg.L-1.  

Em relação ao potássio, a concentração média encontrada na Lagoa Aerada (51 

mg.L-1) e no efluente final (56 mg.L-1) da ETEL, foram superiores à determinada em escala 
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usual para água de irrigação por Ayers e Westcot (1994), que é 0-2 mg.L-1, bem como 

superiores aos valores médios encontrados por Travassos e outros (2008) e Alobaidy e outros 

(2010) no efluente analisado, 17,5 mg.L-1 e 16,4 mg.L-1, respectivamente. 

Em trabalho realizado por Ribeiro e outros (2009), para avaliar os efeitos de 

diferentes concentrações de potássio (30 mg.L-1; 65 mg.L-1; 100 mg.L-1; 135 mg.L-1) 

aplicados via águas residuárias no crescimento vegetativo de cafeeiros, verificaram que 

qualquer uma das doses de potássio aplicada aos cafeeiros favoreceu seu crescimento, tanto 

em altura da planta quanto em diâmetro do caule. Entretanto, para a dose 135 mg.L-1 de 

potássio, verificou-se tendência em promover maior crescimento vegetativo dos cafeeiros, 

sendo, igualmente ou melhor que a água de irrigação e a adubação convencional. Diante dos 

resultados encontrados por Ribeiro e outros (2009), os valores de potássio encontrados nos 

efluentes da Lagoa Aerada e da Lagoa de Maturação da ETEL, não constituem problema ao 

desenvolvimento vegetal, podendo ser utilizado para irrigação. 

A partir das análises realizadas no esgoto bruto e no efluente final da ETEL, 

referentes ao cloreto (Tabela 8), verifica-se que as médias encontradas foram respectivamente 

132 mg.L-1 e 144 mg.L-1, não havendo  mudança significativa em relação ao efluente final 

filtrado, cuja concentração média foi 145 mg.L-1. As concentrações de cloreto no efluente 

final da ETEL na faixa de 118 a 160 mg.L-1 foram inferiores aos valores 226 mg.L-1 e 205,25 

mg.L-1 encontrados por Travassos e outros (2008), que teve como objetivo acompanhar a 

instalação de um sistema de irrigação por gotejamento  com água residuária e implantação da 

cultura da mamona (Ricinus communis L.) e por Alobaidy e outros (2010), respectivamente.  

Os valores obtidos na ETEL estão de acordo com o estabelecido para qualidade de água para 

irrigação pela Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), para qualquer uma das 

classes, e pelo Israel Ministery of the Environment – News (2010) para irrigação irrestrita, 

que tem como limite, para ambos os casos, 250 mg.L-1. No entanto, foi superior ao 

recomendado pela CETESB (NIETO, 2011), cujo limite é 106,50 mg.L-1, sendo 

concentrações superiores consideradas tóxicas para plantas sensíveis, como frutíferas, 

principalmente por sistemas de aspersão e, somente serão aceitas para aplicação desde que 

seja apresentado parecer conclusivo de instituição oficial ou credenciada de pesquisa sobre a 

viabilidade agrícola de seu uso. 
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4.1.6 Dureza, cálcio e alcalinidade 

 

 

A partir das análises realizadas no esgoto bruto e no efluente final da ETEL, 

referentes à dureza, cálcio e alcalinidade (Tabela 9), verifica-se que as médias encontradas 

foram respectivamente: (1) dureza – 50,8 mg.L-1 e 59,8 mg.L-1; (2) cálcio – 14,6 mg.L-1 e 

17,3 mg.L-1 e (3) alcalinidade – 176,2 mg.L-1 e 211 mg.L-1. Os valores encontrados no 

efluente final para esses parâmetros não mudaram significativamente em relação ao efluente 

final filtrado, cujas concentrações médias foram 59,6 mg.L-1 para dureza, 16,8 mg.L-1 para o 

cálcio e 216 mg.L-1 para a alcalinidade.   

 
Tabela 9 Valores de dureza, cálcio, alcalinidade e cloretos no esgoto bruto e no efluente final da ETE Limoeiro. 

Variáveis  Dureza Cálcio Alcalinidade  

  (mg.L-1 CaCO3)  (mg.L-1 Ca) (mg.L-1 CaCO3) 

Coletas EB EF EB EF EB EF 

1 38,0 28,0 15,0 8,0 134,0 154,0 

2 34,0 56,0 8,8 13,6 110,0 200,0 

3 28,0 56,0 7,2 10,0 114,0 194,0 

4 76,0 58,0 19,0 16,0 226,0 204,0 

5 56,0 76,0 16,0 25,0 158,0 228,0 

6 50,0 70,0 16,0 23,0 138,0 246,0 

7 50,0 64,0 15,0 20,0 170,0 208,0 

8 50,0 66,0 16,0 21,0 144,0 222,0 

9 60,0 60,0 13,0 16,0 384,0 238,0 

10 66,0 64,0 20,0 20,0 184,0 216,0 

Média 50,8 59,8 14,6 17,3 176,2 211,0 

Desvio Padrão 14,7 12,8 4,0 5,5 80,7 26,0 

Mínimo 28,0 28,0 7,2 8,0 110,0 154,0 

Máximo 76,0 76,0 20,0 25,0 384,0 246,0 
EB - esgoto bruto; EF - efluente final (Lagoa de Maturação).  
 

Em relação ao cálcio, a média encontrada de 17,3 mg.L-1 está de acordo com o limite 

de 20 me.L-1 (800 mg.L-1) estabelecido por Ayers e Westcot (1994), como usual para água de 

irrigação. As concentrações de cálcio do efluente final da ETEL coincidem com os valores 

encontrados por Gomes e outros (2009), 14,15±8,87 mg.L-1. No entanto, foram inferiores aos 

obtidos no efluente analisado por Travassos e outros (2008), Souza e outros (2009) e 

Alobaidy e outros (2010), 35 mg.L-1, 50,1 mg.L-1 e 157,54 mg.L-1, respectivamente. Em 

relação à alcalinidade, os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por Souza e 

outros (2009), 195,54 mg.L-1.  
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A legislação vigente, não faz referência aos parâmetros dureza e alcalinidade, como 

limitantes para o reuso da água na agricultura, apesar de ambos estarem direta ou 

indiretamente ligados à qualidade da água de irrigação, estando associados à salinidade da 

água e ao processo de nitrificação, respectivamente, fatores importantes para o 

desenvolvimento vegetal. 

 

 

4.1.7 Condutividade elétrica (CE) e Razão de adsorção de sódio (RAS) 

 

 

As análises realizadas no efluente final da ETEL em relação à condutividade elétrica 

(Tabela 10), apresentaram valores de 1,03 a 1,47 dS.m-1, sendo a média de 1,27 dS.m-1, o que 

caracteriza uma água com salinidade alta, do tipo C3 (CE entre 0,75 e 2,25 dS.m-1 a 25 °C) de 

acordo com  a classificação da água de irrigação, segundo U.S. Salinity Laboratory Staff, 

podendo ser usada somente para irrigação de plantas com boa tolerância aos sais 

(BERNARDO, 1989; BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006).  

Diante dos valores encontrados em relação à condutividade elétrica, o efluente final 

da ETEL apresenta grau de restrição moderado, segundo Ayres e Westcot (1994), que 

estabelecem diretrizes para interpretação da qualidade da água para irrigação, com graus de 

restrição de uso, de acordo com a condutividade elétrica, sendo nenhuma restrição se a água 

apresentar valor menor que 0,7 dS.m-1, restrição moderada se for entre 0,7 e 3,0 dS.m-1 e 

restrição severa se for maior que 3,0 dS.m-1. De acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Israel Ministery of the Environment – News (2010), no que se refere a CE, o efluente em 

questão pode ser utilizado para irrigação irrestrita, pois, apresenta valor médio inferior a 1,4 

dS.m-1. Além disso, também está de acordo com a recomendação da CETESB (Nieto, 2011), 

por apresentar valor inferior a 2,9 dS.m-1. 

Conforme se verifica na Tabela 10, em relação à razão de adsorção de sódio - RAS, 

os valores variaram entre 5,8 e 11,0 (mmol.L-1)0,5, sendo a média de 8,3 (mmol.L-1)0,5, o que 

constitui uma água com média concentração de sódio – S2 (RAS maior que 18,87 – 4,44 log 

CE e menor ou igual a 31,31 – 6,66 log CE), podendo ser usada para irrigação, em solos de 

textura grossa ou em solos orgânicos com boa permeabilidade, pois, apresenta perigo de 

sodificação considerável em solos de textura fina, com alta capacidade de troca catiônica, 

especialmente sob baixa condição de lixiviação (BERNARDO, 1989; BERNARDO; 

SOARES; MANTOVANI, 2006).  
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O efluente da ETEL, dessa forma, pode ser classificado de acordo com o U.S. 

Salinity Laboratory Staff como C3-S2, sendo alto o perigo de salinização e médio de 

sodificação ou alcalinização, Figura 2 (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006). O 

efluente da lagoa de maturação está de acordo com os critérios de Ayers e Westcot (1994), que 

estabelecem a RAS na faixa de 0 a 10 (mmol.L-1)0,5 para irrigação irrestrita, bem como com 

os critérios do CETESB (Nieto, 2011), que estabelece como limite a RAS até 12 (mmol.L-

1)0,5.  No entanto, está superior ao estabelecido pelo Israel Ministery of the Environment – 

News (2010), em que a RAS deve ser inferior a 5 (mmol.L-1)0,5. 

 
Tabela 10 Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e Condutividade elétrica no efluente final da ETE Limoeiro.  

 
Coletas/Variáveis 

Condutividade 
(dS.m-1) 

RAS 
(mmol.L-1)0,5 

Coletas EF EF 

1 1,03 11,0 

2 1,17 7,6 

3 1,20 9,4 

4 1,11 7,8 

5 1,36 5,8 

6 1,39 7,3 

7 1,28 8,7 

8 1,47 8,6 

9 1,44 7,7 

10 1,26 8,7 

Média 1,27 8,3 

Desvio Padrão 0,14 1,4 

Mínimo 1,03 5,8 

Máximo 1,47 11,0 

EF - efluente final (Lagoa de Maturação). 
 

Os resultados obtidos nesse estudo em relação a CE foram superiores aos 

encontrados por Batista; Soares e Santos (2006), cuja CE no efluente analisado foi de 0,36 

dS.m-1 e equivalente ao encontrado no esgoto sanitário secundário analisado nos trabalhos 

realizados por Feigin; Ravina e Shalhevet (1991, apud Batista; Soares e Santos, 2006) e 

Tajrisshy; Hill e Tchobanoglous (1994 apud Batista; Soares e Santos, 2006), que foi de 1,03 

dS.m-1. Em relação à RAS, o efluente apresentou valores superiores a ambos os trabalhos, 

cujos resultados foram 2,54 (mmol.L-1)0,5 e 4,50 (mmol.L-1)0,5, respectivamente.  

Os parâmetros obtidos nesse estudo em relação a CE foram inferiores aos das 

amostras experimentais de Alobaidy e outros (2010), para avaliação da qualidade da água 

residuária municipal para irrigação, que variaram de 1,91-2,12 dS.m-1 (média = 1,95 dS.m-1). 

Apesar disso, ambos estão enquadrados na classe C3 de acordo com os critérios de qualidade 
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de água de irrigação do Laboratório dos Estados Unidos, sendo admissível para irrigação e 

amplamente utilizada a água de irrigação com condutividade na faixa de 0,75-2,25 dS.m-1 

(BERNARDO, 1989; BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006). 

 

 

4.1.8 Concentração de metais 

 

 

As análises de metais realizadas no estudo em questão estão expressas na Tabela 11, 

em que alguns são micronutrientes essenciais para o desenvolvimento vegetal, e outros podem 

ser considerados fitotóxicos de acordo com Guidolin (2000). 

Metais como Cd, Hg e Pb não têm função essencial, mas são prejudiciais, mesmo em 

pequenas quantidades para plantas, animais e seres humanos e se acumulam por causa de sua 

meia-vida biológica longa (GOETHBERG e outros, 2002 apud SIMMONS; QADIR e 

DRECHSEL, 2010). Outros metais e metalóides, como o Mn, Zn, Cu e B são micronutrientes 

essenciais, em pequenas concentrações, mas prejudiciais para as culturas em concentrações 

mais elevadas. Alguns, como Cu e Zn, tornam-se tóxicos para as plantas antes que eles 

atinjam concentrações altas o suficiente para serem tóxicos para seres humanos, assim, 

plantas funcionam como barreira potencial de mitigação de riscos para a saúde (HAMILTON 

e outros, 2005; JOHNSON, 2006 apud SIMMONS; QADIR e DRECHSEL, 2010). 

 
Tabela 11 Concentrações médias* e percentual de remoção de metais no esgoto bruto e no efluente final da ETE 
Limoeiro. 

 
Variáveis 

Locais de coleta 
% RT 

EB EF 

Cádmio (mg.L-1) 0,0029 (±0,0017)a 0,0026 (±0,0016)a 10 

Cobre (mg.L-1) 0,0083 (±0,0055)a 0,0014 (±0,0018)b  83 

Cobalto (mg.L-1) 0,0101 (±0,0017)a 0,0119 (±0,0036) b -17 

Níquel (mg.L-1) 0,0116 (±0,0067)a 0,0095 (±0,0050)a 18 

Zinco (mg.L-1) 0,2347 (±0,1274)a 0,1071 (±0,0654)b 54 

Chumbo (mg.L-1) 0,0254 (±0,0093)a 0,0287 (±0,0137)a  -13 

Manganês (mg.L-1) 0,0392 (±0,0135)a 0,0395 (±0,0127)a -1 

Alumínio (mg.L-1) 0,7615 (±1,3675)a 0,0677 (±0,0479)b 91 
* Médias referentes aos resultados das dez coletas realizadas. 
EB - esgoto bruto; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). % RT - % Remoção Total (do EB para o EF). 
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 1% de 
probabilidade. 

 

A partir da análise estatística realizada pelo teste de Tukey (Tabela 11), pode-se 

verificar que houve diferença significativa (p<0,01) do esgoto bruto em relação ao efluente 
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final, para os elementos cobre, cobalto, zinco e alumínio, sendo verificada redução da 

concentração, em relação a cobre, zinco e alumínio, de 83%, 54% e 91%, respectivamente, e 

aumento no que diz respeito ao cobalto.  

As concentrações obtidas em relação aos metais não permitem enquadramento nas 

classes 1 e 2 da Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b), visto que as 

concentrações de cádmio e chumbo encontradas são superiores aos limites 0,001 mg.L-1 Cd e 

0,01 mg.L-1 Pb, estando o efluente da ETEL enquadrado na classe 3 da Resolução CONAMA 

e de acordo com os parâmetros para irrigação irrestrita e para descarga em rios, do Israel 

Ministery of the Environment – News (2010). Em relação aos parâmetros recomendados pela 

CETESB (NIETO, 2011), o efluente da Lagoa de Maturação também encontra-se adequado 

para aplicação na agricultura. 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 430/2011 (BRASIL, 2011), o efluente da 

ETEL, no que diz respeito aos metais avaliados no trabalho em questão, encontram-se dentro 

dos limites estabelecidos para lançamento em corpos receptores, não sendo estabelecido 

limites para os elementos alumínio e cobalto. 

Os metais pesados geralmente não são considerados no tratamento de águas residuais 

domésticas, por serem oriundos, principalmente, das atividades industriais. No entanto, a 

origem das águas residuais nem sempre são bem definidas, principalmente em países em 

desenvolvimento, em que não há uma fiscalização rigorosa em relação ao destino dos 

efluentes gerados pelas indústrias. Diante disso, o efluente da ETEL deve ser usado com 

cautela, apesar dos baixos teores de metais encontrados, visto que eles podem se acumular no 

solo e nos seres vivos, através da cadeia alimentar.  

 

 

 4.2 CONCENTRAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS 

 

 

4.2.1 Coliformes termotolerantes, E. coli, Salmonella e Enterococcus 

 

 

Na Tabela 12, estão registrados os resultados das análises de Coliformes 

termotolerantes, E. Coli, Salmonella e Enterococcus, realizadas no efluente da ETEL, e na 

Tabela 13 os resultados de Coliformes termotolerantes do efluente final.  

 



67 
 

Tabela 12 Concentrações médias* e ciclos logarítmicos de coliformes termotolerantes, E. coli, Salmonella e 
Enterococcus nas amostras de diferentes pontos de tratamento da ETE Limoeiro. 

Locais de 
Coleta 

  Variáveis analisadas  
Coliformes 

termotolerantes 
(NMP.100 mL-1) 

E.coli  
(UFC.100 mL-1) 

Salmonella 

(UFC.100 mL-1) 
Enterococcus 

(UFC.100 mL-1) 

EB 2,44E+07 (7,39) a 1,62E+07 (7,21) a 2,78E+07 (7,44) a 2,20E+07 (7,34) a 

SD 3,04E+07 (7,48) a 6,03E+06 (6,78) b 1,17E+07 (7,07) b 6,41E+06 (6,81) b 

SLA 3,17E+06 (6,50) b 1,43E+06 (6,16) c 2,00E+06 (6,30) c 2,13E+06 (6,33) c 

EF 5,85E+03 (3,77) c 3,55E+05 (5,55) d 6,62E+05 (5,82) d 7,47E+05 (5,87) d 
* Médias referentes aos resultados das dez coletas realizadas. 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). 
Médias e ciclos logarítmicos seguidos de letras iguais na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Scott-Knot a 5% de significância.  

 

Quanto aos coliformes termotolerantes, a remoção não apresentou conformidade com 

o estabelecido no projeto da ETE, que é de 107 para 5,7 x 102 (ARAUJO, 2003), visto que os 

coliformes no efluente final apresentaram valores que variaram de 103 a 104 NMP.100mL-1 

(Tabela 13), com valor médio de 5,85x103 NMP.100mL-1 (Tabela 12 e 13), o que corresponde 

a 3,77 ciclos logarítmicos (Tabela 12).  

De acordo com o teste de Scott-Knot, apesar de não haver diferença significativa em 

relação à remoção de coliformes termotolerantes do esgoto bruto para a saída do DAFA, 

houve diferença significativa do esgoto bruto em relação à Lagoa Aerada e ao efluente final 

(Tabela 12). 

Entretanto, em comparação com a Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 

2005b), a média de coliformes termotolerantes no efluente final não permite enquadramento 

nas classes 1, 2 e 3, cujos valores limites são 200 NMP.100mL-1 (2,30 ciclos logarítmicos); 

1000 NMP.100mL-1 (3,00 ciclos logarítmicos) e 4000 NMP.100mL-1 (3,60 ciclos 

logarítmicos), respectivamente. A média de coliformes para o efluente final (Tabela 13) foi 

superior, sendo 5,85x103 NMP.100mL-1, o que corresponde a 3,77 ciclos logarítmicos. No 

entanto, vale ressaltar que a depender da vazão do rio, o esgoto tratado pode ser diluído, 

mantendo o corpo receptor em alguma das classes citadas. Em relação ao efluente da Lagoa 

Aerada, a concentração de coliformes termotolerantes foi bem superior, 3,17x106 

NMP.100mL-1, o que corresponde a 6,50 ciclos logarítmicos, não estando enquadrado em 

nenhuma das classes da Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b). 

No entanto, a partir da análise dos resultados expressos na tabela 13, pode-se 

verificar que o mês de setembro (coletas 3 e 4) foi um mês atípico, em que os resultados para 

coliformes termotolerantes foram superiores aos encontrados nas outras coletas. Sem essas 



68 
 

repetições, a média de coliformes termotolerantes fica 2,56x103, o que corresponde a 3,41 

ciclos logarítmicos, permitindo enquadramento do efluente na classe 3 de acordo com a 

resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b).  

Os valores de coliformes termotolerantes nos efluentes da Lagoa Aerada e da Lagoa 

de Maturação (efluente final) foram superiores ao estabelecido para irrigação irrestrita pelo 

Israel Ministery of the Environment – News (2010), que é de 10 NMP.100mL-1 (1,00 ciclo 

logarítmico) e pela EPA (2004) que é de 1000 NMP.100mL-1 (3,00 ciclos logarítmicos). No 

entanto, o efluente final encontra-se de acordo com as últimas orientações da WHO (2006): 

(1) irrigação irrestrita de culturas folhosas: limite de104 NMP.100mL-1 para irrigação por 

gotejamento e até 105 NMP.100mL-1 para culturas de alto crescimento; (2) irrigação restrita: 

limite máximo de 104 NMP.100mL-1 para trabalho intensivo, agricultura de contato direto e 

até 105 NMP.100mL-1 para agricultura altamente mecanizada. Os valores de coliformes 

termotolerantes na ETEL não são permitidos de acordo com a WHO (2006) apenas para 

irrigação irrestrita de tubérculos, cujo limite é 103 NMP.100mL-1.   

 

Tabela 13 Concentrações de coliformes termotolerantes.100mL-1 no efluente final da ETE Limoeiro. 

Coleta Locais de coleta 

  EB SD SLA EF RT 

1 2,85E+07 3,04E+07 8,92E+06 1,17E+03 2,85E+05 

2 8,65E+07 1,08E+08 4,89E+05 2,30E+03 8,65E+05 

3 4,60E+07 1,58E+08 2,19E+07 1,69E+04 4,60E+05 

4 7,08E+07 8,04E+05 1,16E+05 2,11E+04 7,08E+05 

5 7,92E+06 5,85E+06 9,68E+04 4,50E+03 7,92E+04 

6 5,63E+05 3,97E+05 2,81E+04 4,81E+03 5,59E+03 

7 2,70E+06 5,83E+05 2,34E+04 1,69E+03 2,70E+04 

8 3,67E+05 1,88E+05 3,25E+04 1,72E+03 3,65E+03 

9 1,93E+05 1,69E+05 3,07E+04 2,26E+03 1,91E+03 

10 6,56E+05 1,24E+05 1,42E+04 2,05E+03 6,54E+03 

Média (NMP.100mL-1) 2,44E+07 3,04E+07 3,17E+06 5,85E+03 2,44E+05 

Desvio Padrão 3,25E+07 5,59E+07 7,16E+06 7,10E+03 3,25E+05 

Mínimo 1,93E+05 1,24E+05 1,42E+04 1,17E+03 1,91E+03 

Máximo 8,65E+07 1,58E+08 2,19E+07 2,11E+04 8,65E+05 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). 
R - Remoção; RT - Remoção Total (do EB para o EF). 

 

Como a ETEL apresentou valores de coliformes termotolerantes superiores ao 

estabelecido em projeto, um processo de desinfecção poderia contribuir para solucionar o 

problema, inclusive, enquadrar os efluentes da Lagoa Aerada e final (Lagoa de Maturação), 
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quanto a esse parâmetro, como possível para reuso em irrigação irrestrita. De acordo com 

Jiménez (2005), foi realizada desinfecção em efluentes de ETE no México, a qual permitiu 

redução de 108 para 102 NMP.100mL-1 de coliformes, ficando o efluente, dentro dos limites 

estabelecidos para reuso. 

A tabela 12 apresenta, além das concentrações dos coliformes termotolerantes, as 

concentrações dos micro-organismos E. coli, Salmonella e Enterococcus, obtidas das coletas 

realizadas no afluente e efluente da ETEL. A análise desses resultados permite verificar uma 

redução de 1,05; 1,14 e 1,01 ciclos logarítmicos, respectivamente, do esgoto bruto para saída 

da Lagoa Aerada e de 1,66; 1,63 e 1,47 ciclos logarítmicos, respectivamente, do esgoto bruto 

para o efluente final. Apesar de ser considerada significativa a redução de micro-organismos 

do esgoto bruto, tanto para a Lagoa Aerada quanto para o efluente final, pelo teste de Scott-

Knot, ainda é pequena, visto que se trata de micro-organismos patogênicos, com grande 

frequência em efluentes oriundos de estações de tratamento de esgotos a nível secundário. 

Vale ressaltar que os parâmetros de qualidade de efluentes para irrigação estabelecidos por 

Ayers e Westcot (1994), pela EPA (2004), pela Resolução CONAMA n°357/2005 (BRASIL, 

2005b), pela WHO (2006), pelo Israel Ministery of the Environment - News, 2010, pela 

CETESB (NIETO, 2011), não estabelecem limites para os referidos micro-organismos, E.coli, 

Salmonella e Enterococcus. 

Estudos de patógenos em esgoto afluente de instalações dos EUA (HENCH e outros, 

2003 apud  EPA, 2004) identificaram níveis médios de 5,3 log UFC.100mL-1 de Salmonella. 

A excreção de Salmonella typhi por portadores assintomáticos podem variar de 5 x 103 a 4,5 x 

106 bactérias.g-1 de fezes. Entretanto, poucos são os estudos recentes que têm investigado, 

diretamente, a presença de patógenos bacterianos, concentrando-se mais frequentemente em 

bactérias indicadoras (EPA, 2004). 

Segundo Koivunen e outros (2003 apud EPA, 2004), a presença de coliformes fecais, 

após tratamento biológico convencional, filtração e desinfecção é maior em relação à de 

Salmonella, que foram reduzidas a níveis não-detectáveis através de tratamentos avançados 

(mais 99,9 por cento). No entanto, dado o número de salmonelas em efluentes secundários e a 

resistência a múltiplos antibióticos, os autores concluíram que, sem tratamento adicional 

apropriado, pode haver um significativo risco à saúde pública. 

Quanto ao gênero Enterococcus, esse apresenta grande resistência a antibióticos 

(COSTA, VAZ-PIRES e BERNARDO, 2006) devido às alterações genéticas provenientes da 

mistura de esgotos domésticos e hospitalares. Considerando os achados referidos acima, e 

devido ao grande impacto que micro-organismos patogênicos, como Salmonella e 
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Enterococcus, podem provocar à saúde pública, é fundamental que as normas sejam revistas e 

que limites desses micro-organismos sejam incluídos.  

 

 

4.2.2 Helmintos e protozoários 

 

 

A partir das análises realizadas para quantificação dos ovos de helmintos (OH) 

viáveis nos efluentes da ETEL, pode-se verificar uma média de 2,30 OH.L-1 no esgoto bruto, 

1,28 OH.L-1 na saída do DAFA e nenhum, na saída da Lagoa Aerada e no efluente final 

(Tabela 14). Diante desses resultados, os efluentes da Lagoa Aerada e da Lagoa de Maturação 

da ETEL apresentam condições de reuso na agricultura, visto que as normas para reuso 

agrícola estabelecem tanto para irrigação irrestrita quanto para alimentos consumidos crus 

limite de 1 OH.L-1 (EPA, 2004; WHO,2006). Esse resultado para o efluente final está 

relacionado com o sistema de tratamento – lagoa de maturação, que retém os ovos de 

helmintos e os protozoários (ARAUJO, 2003). 

 
Tabela 14 Quantidade de ovos viáveis de helmintos.L-1 nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro. 

Coleta 
Ovos viáveis de helmintos.L-1 

EB SD SLA EF RT % RT 

1 7,68 5,12 0,00 0,00 7,68 100 

2 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 - 

3 0,00 5,12 0,00 0,00 0,00 - 

4 7,68 0,00 0,00 0,00 7,68 100 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

6 5,12 0,00 0,00 0,00 5,12 100 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

10 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 100 

Média 2,30 1,28 0,00 0,00 2,30 100 

Desvio Padrão 3,29 2,18 0,00 0,00 3,29 0 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

Máximo 7,68 5,12 0,00 0,00 7,68 100 
EB - esgoto bruto; SD - saída do DAFA; SLA - saída da Lagoa Aerada; EF - efluente final (Lagoa de Maturação). R - 
Remoção; RT - Remoção Total (do EB para o EF). 

 

Vale ressaltar que, entre os ovos de helmintos encontrados, viáveis e não viáveis, a 

frequência foi para o esgoto bruto e para a saída do DAFA, respectivamente, 60% e 40% de 
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Ascaris lumbricoides, 20% e 30% de Ancylostomo e 10% e 0% de Hymenolepis nana (Figura 

4). 

Os resultados obtidos para protozoários demonstram uma frequência de 30% de 

Entamoeba coli e 10% de Giardia lamblia para o esgoto bruto, 50% de Entamoeba coli e 10% 

de Entamoeba histolytica para saída do DAFA, 30% de Entamoeba coli e 10% de Endolimax 

nana para saída da Lagoa Aerada e 10% de Entamoeba coli no efluente final, Figura 4. O 

aumento de Entamoeba coli e o aparecimento de Entamoeba histolytica na saída do DAFA em 

relação ao esgoto bruto podem ser justificados pelo período de chuva, no qual não foi possível 

a descarga do lodo no período certo, fazendo com que o material que deveria estar 

sedimentado, passasse para a etapa seguinte do processo. Apesar disso, a remoção, tanto de 

helmintos quanto de protozoários, mostrou-se eficiente na ETEL em questão.  

 

 
Figura 4 Frequência de protozoários e helmintos nas amostras de diferentes pontos da ETE Limoeiro no período 

de coleta das amostras. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

Fundamentado nas análises dos resultados obtidos nos efluentes da Lagoa Aerada e 

Lagoa de Maturação da ETEL pode-se concluir que: 

• De acordo com o U.S. Salinity Laboratory Staff: 

O efluente da Lagoa de Maturação da ETEL é classificado como C3-S2, sendo alto o perigo 

de salinização e médio de sodificação ou alcalinização, podendo ser usado somente para 

irrigação de plantas com boa tolerância aos sais e para irrigação, em solos de textura grossa ou 

em solos orgânicos com boa permeabilidade.  

• De acordo com Ayres e Westcot (1994): 

O efluente da Lagoa Aerada, assim como o efluente da Lagoa de Maturação apresentam grau 

de restrição moderado em relação à escala usual de qualidade de água para irrigação, estando 

a concentração de nitrogênio amoniacal acima do recomendado. 

• De acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005b): 

O efluente da Lagoa Aerada, apesar de se enquadrar como água de classe 3, de acordo com os 

parâmetros físico-químicos, podendo ser utilizada para irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras, apresentou valores de coliformes termotolerantes superiores ao 

permitido para irrigação; 

Devido às concentrações de coliformes termotolerantes e aos valores de nitrogênio amoniacal, 

o efluente final da ETEL não se enquadra em nenhuma das classes para irrigação (água classe 

1, 2 e 3). Entretanto, se for considerado os resultados de coliformes termotolerantes para o 

mês de setembro como atípico, o efluente fica enquadrado como classe 3, possível de ser 

utilizado para irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageira.  

• De acordo com os critérios estabelecidos pelo Israel Ministery of the Environment – News 

(2010):  

O efluente da Lagoa Aerada está adequado para irrigação irrestrita, visto que o único 

parâmetro que excedeu o limite estabelecido foi o potássio, não sendo o mesmo isoladamente 

fator de restrição para reuso; 

O Efluente Final não se encontra adequado para irrigação irrestrita, visto que os valores de 

nitrogênio amoniacal, potássio, RAS e coliformes termotolerantes encontram-se superiores 

aos limites previstos pela norma.  

• De acordo com a CETESB (NIETO, 2011): 

O efluente da Lagoa Aerada se encontra com valores de sódio e de coliformes termotolerantes 
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acima do recomendado para irrigação; 

O efluente da Lagoa de Maturação apresenta valores de sódio e cloreto acima do 

recomendado para irrigação. Quanto aos coliformes termotolerantes, a concentração 

encontrada permite, apenas, utilização do esgoto tratado na irrigação de cereais, cultura a ser 

industrializada, silvicultura, árvores frutíferas e forrageiras para feno e silagem, se não ocorrer 

exposição de trabalhadores e público. 

• Segundo a WHO (2006): 

Os valores de coliformes termotolerantes na Lagoa Aerada foram muito superiores ao limite 

permitido para irrigação.  

Quanto ao efluente da Lagoa de Maturação, a quantidade de coliformes termotolerantes está 

de acordo com a norma, entretanto, não é permitido apenas para irrigação irrestrita de 

tubérculos, podendo ser utilizado para outras culturas; 

Em relação à quantidade de ovos de helmintos, tanto o efluente da Lagoa Aerada quanto da 

Lagoa de Maturação, estão de acordo com o estabelecido para reuso na agricultura.  

  Houve redução significativa na quantidade de E.coli, Salmonella e Enterococcus do 

esgoto bruto em relação ao efluente da Lagoa Aerada e o efluente da Lagoa de Maturação. 

Embora esses organismos possam representar risco à saúde, sua presença não é considerada 

restritiva para irrigação segundo critérios estabelecidos por AYERS; WESTCOT (1994), pela 

EPA (2004), pela Resolução CONAMA n°357/2005 (BRASIL, 2005b), pela WHO (2006), 

pelo Israel Ministery of the Environment - News, 2010 e pela CETESB, pois, não 

estabelecem limites para a concentração dos mesmos. 

Dessa forma, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o  efluente da 

Lagoa Aerada e da Lagoa de Maturação da ETEL pode ser utilizado na irrigação, desde que 

sejam realizados ajustes para remoção ou diluição do efluente, para adequar alguns 

parâmetros que se encontram altos e que a irrigação ocorra em culturas adequadas a alta 

salinidade e à média sodicidade.  
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Diante do exposto, recomenda-se: 
 
• A continuidade dos estudos na Estação de Tratamento de Limoeiro, a fim de adequar o 

sistema para reuso na agricultura. 

• A execução de um monitoramento da qualidade do efluente e do corpo receptor quanto à 

presença de E. coli, Salmonella sp. e Enterococcus sp., devido ao grande impacto que 

micro-organismos patogênicos, como Salmonella e Enterococcus, podem provocar a saúde 

pública, sendo fundamental que as normas sejam revistas e que limites desses micro-

organismos sejam incluídos. 
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