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RESUMO 

Nas regiões em que a escassez de recursos hídricos constitui uma realidade natural e naquelas em que 
o crescimento demográfico e/ou as alterações climáticas perspectivam essa escassez, a gestão 
sustentável dos recursos hídricos implica a conservação destes recursos e inclui, por conseguinte, a 
reutilização da água. Noutras situações de menor escassez de água, a reutilização é praticada por 
imperativos de proteção ambiental dos meios receptores. Neste ponto, a reutilização da água para 
usos não potáveis constitui uma estratégia de conservação da água que se revela necessária na 
atualidade, em face da escassez de água que afeta principalmente extensas áreas das regiões do agreste 
e sertão do estado de Alagoas, mas também da região nordeste Brasileira como um todo. As previsões 
relativas às alterações climáticas traçam um cenário de agravamento no sul do país no que toca à 
disponibilidade de recursos hídricos, onde a reutilização da água constituirá um imperativo, 
nomeadamente na rega agrícola, e também paisagística. A pesquisa avaliou as possibilidades de reuso 
de efluentes gerados por estações de tratamento de esgoto situadas na Bacia do Capiá no estado de 
Alagoas, através do levantamento da oferta de efluentes e das demandas de utilização do mesmo. 
Neste aspecto considerou-se na avaliação das possibilidades de reúso do efluente tratado, na bacia do 
rio Capiá: (a) avaliação espacial e quantitativa; (b) avaliação qualitativa; (c) avaliação das atividades 
passíveis de reúso; (d) verificação dos padrões de reúso. Ou seja, onde é gerado o efluente, onde 
poderá ser utilizado e se poderá ser utilizado. De acordo com esta análise foram estudados os sistemas 
de esgotamento sanitário das cidade de: Canapi, Maravilha e do povoado de Piau, na cidade de 
Piranhas que tiveram como principal tipo de reúso, o reúso agrícola, no entanto foi sugerido uma 
adequação para que a ETE do povoado de Piau, tivesse um efluente dentro dos padrões  analisados, 
neste estudo foram considerados os padrões e diretrizes estabelecidos pela OMS, pelo PROSAB, pela 
USEPA, como também do CONAMA, considerando as discussões disponíveis na literatura para os 
usos urbanos, agrícolas, industriais e na piscicultura. Os resultados encontrados, demonstraram que 
o reúso agrícola poderá ter áreas irrigadas: entre 22,69 ha e 27,76 ha (ETE-CANAPI); 28,53 ha à 
39,93 há (ETE-MARAVILHA); e áreas entre 13,71 ha e 22,71 ha (ETE-PIAU).  Em comum nos três 
sistema estudados: Canapi, Maravilha e Piau, são que os investimentos alocados para a implantação 
do esgotamento sanitários, são oriundos do Governo Federal, Canapi e Maravilha, através do 
Ministério da Integração Nacional, por meio da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba) e Piau, através do Ministério da Saúde, por meio da FUNASA 
(Fundação Nacional da Saúde). Nos três sistemas estudados, o projeto prevê o desague dos efluentes 
tratados, em leito seco, o próprio rio Capiá é um rio intermitente. Isto posto, este estudo permite 
considerar que é válida a preocupação com a gestão otimizada do uso dos recursos hídricos, 
fornecendo água de boa qualidade aos usos nobres e disponibilizando água de reúso para usos menos 
nobres, como no caso em questão a agricultura. 

 

 

 

Palavras-chave: Reúso; Tratamento de Efluentes; semiárido. 
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ABSTRACT  

 
In regions where shortage of water resources is a natural reality and those where demographic growth 
and / or climate change envisage this shortage, the sustainable management of water resources implies 
the conservation of these resources, and includes therefore the water reuse. In other situations of lower 
water scarcity, water reuse is practiced by environmental protection requirements of the receiving 
media. At this point, the reuse of water for non-potable uses is a water conservation strategy that 
proves necessary at the present time, given the scarcity of water mainly affects large areas of the 
regions and the rough state of Alagoas hinterlands, but also the Brazilian northeast region as a whole. 
Estimates relating to climate change trace an aggravation scenario south of the country as regards the 
availability of water resources, where water reuse will be an imperative, particularly in agricultural 
irrigation, and landscape. The research evaluated the possibilities for reuse of effluents generated by 
sewage treatment plants located in Capiá River basin in the state of Alagoas, through the lifting of 
supply of effluents and the demands of its use. On this point, it was considered the evaluation of the 
possibilities for reuse of the treated effluent in the basin of river CAPIA: (a) spatial and quantitative 
assessment; (b) qualitative assessment; (c) evaluation of the activities eligible for reuse; (d) 
verification of reuse standards. Ie where the effluent is generated, which may be used and could be 
used. According to this analysis were studied the sewage systems of the city: Canapi, Maravilha and 
Piau village, in the town of Piranhas who had as main type of reuse, reuse agricultural however it was 
suggested an adjustment to the ETE (Sewage Treatment Plant) of Piau village, had an effluent within 
the studied patterns, in this study the patterns were considered and guidelines established by OMS 
(WHO) at PROSAB (Sanitation Basic Research Program), by USEPA, as well as the CONAMA 
(National Environmental Council - Brazil), considering the discussions available in the literature for 
urban uses, agricultural, industrial and fish farming. The results found demonstrate that the 
agricultural reuse may have irrigated areas between 22.69 ha and 27.76 ha (ETE-Canapi); 28.53 ha 
to 39.93 there (ETE-Maravilha); and areas between 13.71 ha and 22.71 ha (ETE-Piau). In common 
in the three studied system: Canapi, Maravilha and Piau, are the investments allocated for the 
implementation of sanitary sewage, they come from the Federal Government, Canapi and Maravilha, 
through the Ministry of National Integration by means of the CODEVASF (Development Company 
the Valley of the São Francisco and Parnaíba) and Piau, through the Ministry of Health, through the 
FUNASA (National Health Foundation). In the three systems studied, the project foresees the desague 
of treated effluent in dry riverbed, the river itself Capia is an intermittent river. That said, this study 
permits the inference that is valid concern about the optimal management of the use of water 
resources, providing good quality water to the noble uses and providing water reuse for less noble 
uses, such as in this case agriculture. 
 
 
 
Keywords: Water Reuse; Wastewater treatment; Semiarid Region. 
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1. INTRODUÇÃO 

A reutilização de águas residuárias é uma importante e crescente estratégia de conservação dos 

recursos hídricos, motivada essencialmente pela escassez destes recursos e pela necessidade de 

proteção dos meios hídricos receptores dos efluentes de estações de tratamento de águas residuais. 

A conservação dos recursos naturais e o uso eficiente da água constituem objetivos nacionais com 

grande relevância nos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais 

urbanas, não havendo, no entanto, uma prática generalizada de aproveitamento das águas residuais 

urbanas, mesmo em contextos regionais de maior escassez hídrica.  

Esta realidade contrasta com a crescente pressão sobre as massas de água e a ocorrência de períodos 

de seca prolongada, que vêm reforçar a necessidade da procura por alternativas ambientalmente mais 

adequadas e financeiramente mais atrativas. A existência de tecnologia que possibilita que as águas 

residuárias sejam tratadas até praticamente qualquer nível de qualidade que pretenda possibilitar a 

reutilização do efluente tratado seja considerada cada vez mais uma importante solução ambiental 

como alternativa à sua rejeição nos meios receptores. De fato, uma das estratégias de gestão integrada 

dos recursos hídricos passa por dinamizar a utilização deste recurso para usos não potáveis, como 

sejam na agricultura, na indústria, na recarga de aquíferos ou os usos urbanos, que representam a 

maioria dos consumos de água e cujos requisitos de qualidade são substancialmente inferiores aos da 

água para consumo humano. 

A Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 

21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; 

e dá outras providências, em seu Artigo 48, inciso X, define: 

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará 
as seguintes diretrizes: 

 
X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de 
suas ações; 

 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Institui na Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 

nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, define em seu Artigo 1º, inciso V: 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
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V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; 

 
Nesse sentindo, foi definido como área de estudo para o presente trabalho, a bacia do rio Capiá que está 

inserida na região semi-árida do nordeste entre os estados de Pernambuco e Alagoas, com uma pequena 

área no Estado de Pernambuco, e sua maior porção no Estado de Alagoas. O rio Capiá tem sua nascente 

em Pernambuco, com altitude média é de 550m, direção de escoamento no sentido NE-SE e próximo a 

foz a altitude média fica em torno de 40m.  

A bacia tem uma área de drenagem total de 2.355km², banhando os municípios de Ouro Branco, Canapi, 

Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Inhapi, São José da Tapera, Piranhas e Pão de 

Açúcar. A bacia inclui também parte dos municípios de Mata Grande e Olho d'água do Casado.  

As Sedes dos municípios de Inhapi, Canapi, Mata Grande, Ouro Branco estão totalmente inseridas na 

bacia, além de metade da área da Área Urbana de Maravilha. 

Visando diagnosticar a geração de efluentes na porção da Bacia do Rio Capiá que encontra-se inserida 

no estado de Alagoas através da análise das possibilidades de reúso, como uma estratégia de gestão 

sustentável dos recursos hídricos. 

A avaliação das possibilidades de reúso é executada em duas etapas. A primeira trata da comparação 

espacial da localização dos polos geradores de efluente em relação aos possíveis usuários, 

posteriormente realiza-se uma comparação entre as vazões de efluentes gerados e as demandas por 

água de reúso.  

Para Felizatto (2001, apud TEIXEIRA, 2009), analisando do ponto de vista do impacto ambiental, o 

uso de águas residuais atua como medida mitigadora da contaminação das águas subterrâneas e 

superficiais, por meio da redução da demanda por água dos mananciais. A consequência desta ação é 

a diminuição da água captada, sendo o principal impacto direto a redução do consumo de energia 

elétrica necessária para o recalque e transporte desta água. 

Do ponto de vista ambiental a Environmental Protection Agency (EPA) (1998) descreve diversos 

benefícios gerados pelo reúso da água: Diminuição do desvio de água doce dos ecossistemas e da 

descarga de efluentes em corpos d’águas; redução e prevenção da poluição, da contaminação do solo 

e das águas; e redução e prevenção da falta de vazão ecológica e do comprometimento da flora e 

fauna. 

Para avaliar qual o tratamento secundário mais adequado para uma determinada situação, Van 

Haandel (2005) comparou os sistemas de lagoa de estabilização, com o aeróbio-lodo ativado e com 

o anaeróbio-reator UASB, não somente o desempenho, mas também os outros fatores como custo de 

construção, estabilidade operacional e problemas dos sistemas de tratamento.  
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De acordo com Teixeira (2009), o esgoto doméstico contém elevados teores de sais e de sólidos 

dissolvidos inorgânicos, resultados da própria dieta humana e da intensa utilização de produtos de 

limpeza. Desta forma, diversos impactos negativos para o meio ambiente podem ocorrer, a depender das 

características físicas da água utilizada para o reúso, a exemplo da salinização do solo e do acúmulo de 

metais pesados, que podem interferir no desenvolvimento das plantas e até provocar a inutilização deste 

solo para fins agrícolas. 

A prática da reutilização da água deve basear-se não só no conhecimento científico e tecnológico do 

tratamento de águas residuais, mas também em um adequado enquadramento institucional e 

regulamentar, bem como na participação de órgãos públicos, no apoio a estratégia de gestão 

sustentável dos recursos hídricos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. 
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2. OBJETIVOS E METAS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal desta pesquisa é realizar um diagnóstico da geração de efluentes, analisando as 

possibilidades de reúso na Bacia do Rio Capiá, no estado de Alagoas. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Levantamento da geração de efluentes na região, e das demandas passíveis de 

utilização destes efluentes; 

• Diagnosticar os sistemas de tratamento implantados na bacia, contrapondo dados de 

tratamento com as diretrizes para uso seguro do efluente; 

• Propor melhorias nos sistemas de tratamento implantados, afim de atendimento dos 

padrões necessários para reúso do efluente; 

• Especificar sistemas de tratamento, compatíveis com necessidade de reúso do efluente; 

e 

• Propor uma metodologia de análise das possibilidades de reúso dos efluentes, que 

possa ser propagada em outras bacias do semiárido alagoano. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Necessidade de Reúso 

A disponibilidade de recursos hídricos não é constante ao longo do ano, refletindo a sazonalidade 

climática. Por outro lado, as necessidades de água para as atividades humanas também não são 

constantes: alguns fatores induzem um permanente aumento das necessidades de água, como o 

crescimento populacional, a crescente urbanização, o desenvolvimento industrial e a agricultura; 

outros fatores determinam aumentos sazonais de necessidade de água, principalmente a agricultura e 

o turismo (que determina elevado crescimento de população num prazo muito curto), frequentemente 

em períodos de baixa precipitação atmosférica e de elevada evaporação. Tais situações podem 

originar sérios desequilíbrios entre necessidades e disponibilidades de água, que podem atingir níveis 

graves em anos de uma anormal escassez de precipitação. 

A degradação da qualidade das águas naturais, decorrente de insuficiente controle da poluição de 

origem antropogênica, introduz limitações ao aproveitamento de alguns recursos hídricos, acentuando 

os desequilíbrios quantitativos entre a procura e a disponibilidade de água. Aos problemas de 

disponibilidade de água, em quantidade e em qualidade suficientes para a satisfação das necessidades, 

juntam-se as consequências das alterações climáticas. Os estudos sobre as previsões de tais 

consequências são ainda insuficientes para configurar sobre elas uma clara perspectiva. No entanto, 

tanto as secas como as cheias, anunciadas como prováveis consequências das alterações climáticas, 

concorrem para menor disponibilidade de água em quantidade, no caso das secas, e em qualidade, no 

caso das cheias. 

Reúso (s.d.) afirma que mesmo existindo atividade de reúso de água com fins agrícolas em certas 

regiões do Brasil, a qual é exercida de maneira informal e sem as salvaguardas ambientais e de saúde 

pública adequada, torna-se necessário institucionalizar, regulamentar e promover o setor através da 

criação de estruturas de gestão, preparação de legislação, disseminação de informação, e do 

desenvolvimento de tecnologias compatíveis com as nossas condições técnicas, culturais e 

socioeconômicas 

A gestão dos recursos hídricos emerge assim, já no início do século XXI, como um dos paradigmas 

da sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico. Aplicar o conceito de sustentabilidade à 

utilização dos recursos hídricos pode traduzir-se como a otimização dos benefícios decorrentes desse 

uso no presente, sem pôr em risco a possibilidade de as gerações futuras poderem dispor de benefícios 

análogos como previsto na Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, em seu Capitulo II, Artigo 20, Inciso 

1. 
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O conceito de “substituição de fontes” se mostra como a alternativa mais plausível para satisfazer a 

demandas menos restritivas, liberando as águas de melhor qualidade para usos mais nobres, como o 

abastecimento doméstico. Em 1985, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (United 

Nations, 1996), estabeleceu uma política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos, que 

suporta este conceito: “a não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade 

deve ser utilizada para usos que toleram águas de qualidade inferior”. 

No Brasil, por exemplo, é comum o uso de esgotos para a irrigação de hortaliças e de algumas culturas 

forrageiras, todavia, constitui-se em um procedimento não institucionalizado e sem planejamento ou 

fiscalização. Na maior parte das vezes o usuário não está consciente de que utilizando águas altamente 

poluídas de córregos e rios adjacentes para irrigação de hortaliças e outros vegetais ele esteja 

exercendo uma prática danosa à saúde pública dos consumidores e provocando impactos ambientais 

negativos. Em termos de reúso industrial, a prática começa a se implementada, mas ainda associada 

a iniciativas isoladas, a maioria das quais, dentro do setor privado. (LEITÃO, 1999) 

O desenvolvimento tecnológico traz resposta a algumas questões de desenvolvimento dos recursos 

hídricos, como, por exemplo, a construção de grandes barragens ou a dessalinização de água do mar, 

mas não é suficiente para assegurar a sustentabilidade da gestão desses recursos. Torna-se necessária 

a concomitante adoção de outras estratégias, com o objetivo de conservar os recursos hídricos 

existentes, como sejam a implementação de medidas de uso mais eficiente da água e a reutilização da 

água. Esta última estratégia – reutilização da água para fins múltiplos – tem emergido nos últimos 

anos, de forma enfática, como um paradigma da sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos. 

Torna-se, assim, de interesse relevante a compreensão de alguns conceitos associados à gestão 

sustentável dos recursos hídricos e à importância da recuperação de águas residuais, através de 

tratamento adequado, para subsequente utilização para uma ou mais finalidades. 

A utilização da água de reúso pode significar redução nas demandas no serviço de abastecimento 

público e possibilitar o aumento da cobertura do atendimento. Nestes casos, a discussão acerca do 

reúso não é centrada no preço da água, mas sim na oferta. Entretanto, em locais com razoável 

disponibilidade de água e altos índices de cobertura, onde o problema com a água pareça algo distante, 

os custos de um sistema de reúso serão um dos fatores mais importantes na decisão (FLORÊNCIO et 

al., 2006). 

3.2. Aspectos Legais 

A delineação de um regime legal para o uso de esgotos deve considerar os seguintes aspectos segundo 

Who (1990): 
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• Definição do que é esgoto; 

• A quem pertence os esgotos; 

• Sistema de licenciamento para uso de esgotos; 

• Proteção de outros usuários, que possam ser, adversamente afetados, pela diminuição 

de vazões de retorno, aos mananciais que utilizam; 

• Restrições, visando a proteção do meio ambiente e da saúde pública, com relação ao 

uso planejado para os esgotos, condições de tratamento e qualidade final dos esgotos 

tratados, e condições para a localização de estações de tratamento de esgotos; 

• Alocação de custos e estabelecimento de tarifas para os esgotos; 

• Mecanismos de aplicação de leis e regulamentos; 

• Disposição de lodos gerados nos sistemas de tratamento de esgotos; 

• Delegação de poderes a uma instituição, ou criação de uma nova instituição, ou 

elaboração de arranjos institucionais para a administração da legislação sobre reúso; e 

• A interface entre o regime legal estabelecido para reúso, e o regime legal para a gestão 

de recursos hídricos, principalmente a legislação sobre água e controle da poluição 

ambiental, e a legislação relativa ao abastecimento de água e coleta de esgotos, 

incluindo as instituições responsáveis. 

A Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, em seu Capitulo II, Artigo 20, Inciso 1, estabelece a 

necessidade de “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. E que no Brasil, o governo federal já iniciou 

processos visando estabelecer bases políticas, legais e institucionais de reuso tendo em vista que 

atualmente, o reúso de água está sempre presente na política de gestão de recursos hídricos. 

(MORELLI, 2005). 

A Secretaria de Recursos Hídricos de São Paulo já dispõe de uns projetos para estabelecer as bases 

estruturais das atividades de reúso no País a partir da investigação de técnicas de reúso, avaliação da 

aceitação, benefícios econômicos e os efeitos causados ao meio ambiente. (LEITÂO, 1999) 

Segundo a Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

– CNRH, o reúso de água constitui-se em prática de racionalização e de conservação de recursos 

hídricos, conforme princípios estabelecidos na Agenda 21, podendo tal prática ser utilizada como 

instrumento para regular a oferta e a demanda de recursos hídricos. A prática de reúso de água reduz 

a descarga de poluentes em corpos receptores, conservando os recursos hídricos para o abastecimento 

público e outros usos mais exigentes quanto à qualidade e reduz os custos associados à poluição e 
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contribui para a proteção do meio ambiente e da saúde pública. O artigo 2º da Resolução nº 54 de 28 

de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH apresenta as seguintes 

definições: 

I. Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, 

agroindústrias e agropecuária, tratados ou não; 

II.  Reúso de água: utilização de água residuária; 

III.  Água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua 

utilização nas modalidades pretendidas; 

IV.  Reúso direto de água: uso planejado de água de reuso, conduzida ao local de utilização, sem 

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos; 

V. Produtor de água de reuso; pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que produz 

água de reuso; 

VI.  Distribuidor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

distribui água de reuso; e 

VII.  Usuário de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utiliza 

água de reúso. 

Quanto ao reúso direto não potável de água, para efeito da resolução supracitada, o artigo 3 apresenta 

as seguintes modalidades: 

I. Reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso 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.  Reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção agrícola e 

cultivo de florestas plantadas;  

III.  Reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de projetos de 

recuperação do meio ambiente;  

IV.  Reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e operações 

industriais; e 

V. Reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou cultivo de 

vegetais aquáticos. 

Para reúso não potável da água, a Resolução supracitada define ainda: 

• Irrigação irrestrita: irrigação de qualquer cultivo, inclusive hidroponia e cultivos alimentícios 

consumidos crus 
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• Irrigação restrita: irrigação, inclusive hidroponia, de qualquer cultivo não ingerido cru, inclui 

cultivos alimentícios e não alimentícios, forrageiras, pastagens, árvores, cultivos usados em 

reflorestameto e recuperação de áreas degradadas. 

Em relação à promoção do reúso de águas residuárias, parece não existir um modelo a ser seguido, 

nem nas esferas internacionais, e tampouco em âmbito nacional e segundo (HESPANHOL, 1997)seria 

pouco provável que o Brasil se estabeleça um projeto único a nível nacional, devido às nossas 

dimensões geográficas e características regionais distintas. Apesar das experiências internacionais 

serem semelhantes em alguns aspectos, em outras circunstâncias são diferentes, tanto em relação às 

questões institucionais quanto legais e que as especificidades locais é que devem reger a implantação 

do reúso e de que forma o reúso deve estar inserido naquela realidade (CUNHA, CORTEZ, et al., 

2012). 

3.3. Aspectos Técnicos de Reúso 

Uma definição bastante aceita para o termo de reúso da água é de MIERZWA (2005 apud 

NOGUEIRA, 2010): “Uso de efluentes tratados para fins benéficos, tais como irrigação, uso 

industrial e fins urbanos não potáveis”. 

Lavrador filho (2006 apud BREGA FILHO & MANCUSO, 2008) define reúso de água como o 

aproveitamento de águas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, 

para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original, definição essa 

compartilhada com a RESOLUÇÃO Nº 54 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos – CNRH desde que se encontre dentro dos padrões exigidos para sua utilização 

nas modalidades pretendidas. 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) utiliza-se da classificação 

definida por Mota (2007), segundo a qual é dividida em duas grandes categorias do reúso: potável e 

não potável. 

O reúso potável pode se subdividido em: Reúso potável direto quando o esgoto recuperado através 

de tratamento avançado é diretamente reutilizado no sistema de água potável e Reúso potável indireto 

quando o esgoto, após tratamento, é disposto em águas superficiais ou subterrâneas para diluição, 

purificação natural e subsequente captação, tratamento e, finalmente utilização como água potável. 

 O reúso não potável é subdividido quanto à finalidade das águas de reúso. Para fins agrícolas, em 

geral, ocorre recarga do lençol subterrâneo, mas o principal objetivo desta pratica é a irrigação de 

plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas, cereais, etc., além de ser aplicável para 
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dessedentação de animais. Nos fins industriais, a água de reúso poderá ser utilizada para os usos 

industriais de refrigeração, águas de processo para utilização em caldeiras, etc.;  

Para fins recreativos a água é utilizada em irrigação de campos de esportes, parques e também para o 

enchimento de lagoas ornamentais, recreativas, entre outras enquanto para fins domésticos, 

consideram-se os casos de reúso de água para irrigação de jardins residenciais, para descargas 

sanitárias e utilização desse tipo de água em grandes edifícios para reserva contra incêndios e 

resfriamento de equipamentos de ar condicionado. 

Do que se trata, quando se fala de reutilização da água como estratégia de combate à escassez de 

recursos hídricos, é de uma reutilização planejada, em que as águas residuais são tratadas e utilizadas 

para uma aplicação que representa um benefício socioeconômico. 

A utilização de águas residuais tratadas contribui para uma gestão dos recursos hídricos de forma 

mais sustentável, pois na medida em que contribui para aumentar os recursos hídricos necessários 

para satisfação das necessidades presentes e futuras para usos mais nobres, reduz a vazão de águas 

residuais tratadas descarregadas nos meios receptores aquáticos o que acaba protegendo os 

ecossistemas, na medida em que reduz a quantidade de poluentes lançados no meio. 

A qualidade da água utilizada e o objeto específico do reúso, estabelecerão os níveis de tratamento 

recomendados, os critérios de segurança a serem adotados e os custos de capital, operação e 

manutenção associados. As possibilidades e formas potenciais de reúso dependem, evidentemente, 

de características, condições e fatores locais, tais como decisão política, esquemas institucionais, 

disponibilidade técnica e fatores econômicos, sociais e culturais (HESPANHOL, 2002). 

Rodrigues apud Hespanhol (1999) apresentam os seguintes tipos de reuso baseados na finalidade da 

água de reuso: Usos urbanos com fins potáveis ou não potáveis; Usos urbanos com fins não potáveis; 

Usos industriais; Usos agrícolas; Uso para aquicultura; e Uso para recarga de aquífero. 

3.3.1. Reúso Agrícola 

No Brasil a porcentagem do uso dos recursos hídricos na agricultura, chega muito próxima a 70% de 

todo consumo, o que acarretou na atenção na identificação de fontes alternativas como a água de 

reúso. Durante as duas últimas décadas, o uso de esgotos para irrigação de culturas aumentou, 

significativamente, devido à dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas para 

irrigação, do custo elevado de fertilizantes e dos sistemas de tratamento, necessários para descarga de 

efluentes em corpos receptores e outros (HESPANHOL, 1994 apud HESPANHOL, 2002). 

GUIDOLIN (2000) cita o caso de Brunswick, na Alemanha, onde foi criada, desde 1952, uma 

associação de usuários para aproveitamento dos esgotos da cidade. O esgoto é coletado na estação de 
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tratamento e conduzido por gravidade por uma adutora até as estações de bombeamento nas áreas 

irrigadas por aspersão. Em 20 anos de operação do sistema não foi constatado nenhum caso de 

infecção, o que demonstra que as medidas de segurança adotadas são suficientes. O uso de água 

reciclada para fins agrícolas próximas a áreas urbanas pode ser atrativo, pois assim os irrigantes visam 

receber grandes quantidades de água reciclada em vez de água pura de fontes convencionais. 

Segundo GUIDOLIN (2000), experiências nacionais têm destaque na prática do reúso, como a 

aplicação sistemática de efluentes, que recebem tratamento primário, na região do Seridó, no Rio 

Grande do Norte, para irrigação de capineiras nas vizinhanças da área urbana, com maior destaque às 

sedes municipais de Santa Cruz, Campo Redondo, Caicó, Currais Novos, Goianinha, Eduardo Gomes 

e Parelhas. Dantas et al. (2014), relata que as características observadas na cultura escolhida estava 

dentro do padrão da anvisa, tornando assim viável na irrigação da cultura do rabanete com água de 

reúso. 

Efluentes adequadamente tratados podem ser utilizados para aplicação em (USEPA, 1992 apud 

NOGUEIRA, 2010) Culturas de alimentos processados e não processados comercialmente, culturas 

não alimentícias e dessedentação de animais. 

Em suma, o reúso agrícola pode ser caracterizado pela utilização de efluentes domésticos na irrigação 

de culturas comestíveis ou não, salientando-se que, no grupo de plantas comestíveis, faz-se uma 

subdivisão entre as consumidas cruas e cozidas, visto que em cada grupo são definidos os parâmetros 

de qualidade associados ao risco inerente a cada uso (WHO, 2006a). 

Os sistemas de reúso de água para fins agrícolas adequadamente planejados e administrados 

proporcionam melhorias ambientais e melhorias de condições de saúde, entre as quais 

(HESPANHOL, 2001): 

• Minimização das descargas de esgotos em corpos de água; 

• Preservação dos recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde a utilização excessiva 

de aqüíferos provoca intrusão de cunha salina ou subsidência de terrenos; 

• Conservação do solo, pela acumulação de húmus, e aumento da resistência à erosão;  

• Aumento da concentração de matéria orgânica do solo, possibilitando maior retenção de água; 

• Aumento da produção de alimentos, principalmente em áreas carentes, elevando, desta forma, 

os níveis de saúde, qualidade de vida e condições sociais de populações associadas aos 

esquemas de reúso. 
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3.3.2. Reúso Urbano 

No setor urbano, o potencial de reuso de efluentes é muito amplo e diversificado. Entretanto, usos 

que demandam água com qualidade elevada, requerem sistemas de tratamento e de controle 

avançados, podendo levar a custos incompatíveis com os benefícios correspondentes. De uma 

maneira geral, esgotos tratados podem, no contexto urbano, ser utilizados para fins potáveis e não 

potáveis (HESPANHOL, 2002). 

No uso potável o risco de contaminação são consideráveis acarretando, na maioria dos casos, na 

inviabilidade do uso potável devido aos grandes custos dos tratamentos avançados exigidos para 

garantia da dos padrões exigidos para sua utilização, entretanto para fins não potáveis a água de reuso 

é recomendada devido aos menores riscos de contaminação. 

Para os usos urbanos para fins potáveis, a presença de organismos patogênicos e de compostos 

orgânicos sintéticos na grande maioria dos efluentes disponíveis para reuso classifica o reuso potável 

como uma alternativa associada a riscos muito elevados, tornando-o praticamente inaceitável devido 

a necessidade de tratamentos avançados (HESPANHOL, 2002). 

Entretanto, caso seja imprescindível implementar reuso urbano para fins potáveis, Hespanhol (2002) 

sugere que sejam utilizar apenas sistemas de reuso indireto e exclusivamente esgotos domésticos em 

um sistemas de tratamento cuidadosamente planejado que possua aceitação pública e assume as 

responsabilidades pelo empreendimento. 

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser considerados como a primeira 

opção de reuso na área urbana. Gonçalves et al. (2005) divide a utilização da água para edifícios em 

sete formas: Água para irrigação, rega de jardim, lavagem de pisos (Forma 1); Água para descarga 

em bacias sanitárias (Forma 2); Água para refrigeração e sistema de ar condicionado (Forma 3); Água 

para lavagem de veículos (Forma 4); Água para lavagem de roupa (Forma 5); Água para uso 

ornamental (Forma 6); e Água para uso em construção civil: na preparação de argamassas, concreto, 

controle de poeira e compactação de solo (Forma 7). As exigências mínimas para o uso da água não-

potável, conforme Gonçalves et al. (2005), são apresentadas na Tabela 1, em função das diferentes 

atividades a serem realizadas nas edificações. 

Diversos países da Europa, assim como os países industrializados da Ásia, localizados em regiões de 

escassez de água, exercem, extensivamente, a prática de reuso urbano não potável. Em Fukuoka, uma 

cidade com aproximadamente 1,2 milhões de habitantes, situada no sudoeste do Japão, diversos 

setores operam com rede dupla de distribuição de água, uma das quais com esgotos domésticos 

tratados em nível terciário (SANO & MIURA, 1990 apud HESPANHOL, 2002). 
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Tabela 1- Exigências mínimas para o uso da água não-potável. 

 

     Fonte: Adaptado de Gonçalves et al. (2005) 

3.3.3. Reúso Industrial 

Segundo Hespanhol (2002), devido aos custos elevados da água potável, as indústrias estão 

considerando ofertas das companhias de saneamento para a compra de efluentes tratados a preços 

inferiores. Os usos industriais em geral que apresentam possibilidade de serem viabilizados em áreas 

de concentração industrial significativa são basicamente os seguintes: 

• Torres de resfriamento como água de make-up; 

• Caldeiras; 

• Construção civil, incluindo preparação e cura de concreto, e para compactação do solo; 

• Irrigação de áreas verdes de instalações industriais 

• Lavagens de pisos e alguns tipos de peças, principalmente na indústria mecânica; 

• Processos industriais. 

Os exemplos práticos sobre o assunto no Brasil são muito poucos e a maioria dos projetos sobre água 

de reúso destinadas para a indústria são desenvolvida nas universidades (COSTA & BARROS 

JUNIOR, 2005). A indústria de bebidas, por exemplo, utiliza grandes volumes de água para o seu 
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funcionamento e a Tabela 2 apresenta algumas possibilidade de reúso para uma indústria de produção 

de alimentos e bebidas. 

Tabela 2: Exemplos de reúso de água na produção de alimentos e bebidas. 
Processo Fonte potencial de água Possibilidade de reuso da água 

Produção de culturas Água servida Aquicultura e irrigação 

Processamento de 
alimentos 

Água condensada, Direto na preparação do produto 

Água gelada Produtos de lavagem 

Água de rejeito 
Produção de gelo, água quente e 

vapor. 

Água de enxaguar equipamentos 
Controle de umidade e 
condicionamento de ar 

Água de enxaguar produtos 
Iniciar, enxaguar e limpar 
equipamentos de processos 

Permeados de membrana / filtração Limpeza e desinfecção de processos 

Água de sanitização Alimentar caldeira e extinguir fogo 

Fonte: Costa & Barros Junior (2005) 

 

Bordonalli et al. (2009) apresenta uma alternativa simplificada para o tratamento de efluentes com 

vistas ao seu reúso em uma indústria de reciclagem de plásticos. O consumo específico da água no 

processo produtivo não sofreu redução entretanto o processo teve alto desempenho na redução nos 

valores de turbidez, óleos e graxas, com eficiências superiores a 90% e de DBO, DQO e surfactantes 

próximas a 60%. Weber et al. (2010) relata que o reúso de água reduziu o consumo de água em 45% 

utilizado na produção papelão ondulado. 

De acordo com Mierzwa & Hespanhol (2005), o consumo de água em uma indústria sofre a influência 

do ramo de atividade, da sua capacidade, tipo e práticas operacionais, das condições climáticas da 

região onde está localizada a planta, da disponibilidade do recurso hídrico, da idade da instalação, 

cultura da empresa e da comunidade local, entretanto uso nos processos industriais depende 

diretamente da qualidade necessária em cada etapa da produção. 

3.4. Critérios e Padrões de Qualidade para Água de Reúso 

Os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos utilizados para definir a qualidade da água 

estão enumerados na Tabela 3 e para que seja utilizada no meio antrópico, esta precisa atender certo 

nível de qualidade. Os padrões de qualidade da água recomendados variam em função dos usos do 

corpo hídrico seja abastecimento urbano e industrial ou irrigação. 
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Tabela 3 - Principais parâmetros de qualidade da água. 

 

Fonte: Von SPERLING (1995 apud HAFNER, 2007). 

Entretanto o mesmo autor supracitado afirma que a qualidade da água é muito mais amplo do que a 

caracterização por esses parâmetros. Outros fatores que devem ser levados em consideração são a 

qualidade na fonte geradora de efluentes, o processo de tratamento que a água residuária foi 

submetido, a confiabilidade no processo de recuperação e por último as características do projeto e 

operação dos sistemas de distribuição (SOUZA, 1997a apud NOGUEIRA, 2010) 

Todas as tecnologias necessárias devem ser utilizadas no tratamento das águas de reúso visando a 

proteção do meio ambiente e da saúde pública e diante dos avanços na tecnologia de tratamento de 

esgotos existente hoje, a configuração dos processos de tratamento e recuperação de águas residuárias 

apresenta um grande número de possibilidades. Para cada tipo de água de reuso pode se definir um 

tipo de tratamento adequado onde os custos estão diretamente proporcionais à qualidade. 

(FLORÊNCIO et al., 2006). 

Sendo assim o principal critério para classificação da água de reuso seria baseá-lo no tipo de uso, ou 

seja, se a água é adequada ou não para determinado uso. Essa classificação objetiva evitar prejuízos 

à população, aos equipamentos, à atividade onde se aplicará esta água e custos adicionais depois de 

instalado o projeto. Para o uso não potável, o nível de qualidade deve estar entre esgotos brutos e 

água potável e a partir disso define-se o tratamento necessário para alcançar o nível requisitado pelo 

tipo de uso. 

MOTA et al. (2009) relata que as pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pesquisa em Saneamento 

Básico (PROSAB) estão consolidando informações acerca das características dos efluentes agrícolas 

e, em menor escala, de interesse urbano. Nogueira (2010) afirma que o PROSAB tem influído de 

forma decisiva na adoção, por parte das companhias de saneamento, de tecnologias de tratamento de 

esgoto mais adequadas a países como o Brasil então serão considerados para os fins agrícolas as 

diretrizes estabelecidas pelo PROSAB. 
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3.5. Padrões e Orientações de Qualidade Para a Água de Reúso 

O reaproveitamento de efluentes de uma estação de tratamento de esgotos (ETE) deve ser analisado 

considerando os parâmetros físicos, químicos e biológicos visando identificar padrões de qualidade 

os quais permitam a utilização das águas de reuso para fins agrícolas, urbanas e industriais e os riscos 

associados a esse uso (NOGUEIRA, 2010), Cabe ressaltar que essas análise devem ser conduzida 

visando a evitar prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente. 

As diretrizes propostas pelo PROSAB foram baseadas no conceito denominado reúso controlado: a 

utilização segura do ponto de vista sanitário, sustentável do ponto de vista ambiental e viável do ponto 

de vista de produção sempre considerando os diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos de 

interesse para as diferentes modalidades de reuso. 

Dentre os parâmetros mais importantes em termos de avaliação do impacto na qualidade da água, 

destacam-se a demanda bioquímica de oxigênio e o oxigênio dissolvido na água. Isso se dá porque o 

oxigênio é fundamental para a manutenção de formas de vida aeróbias importantes para o equilíbrio 

ambiental, as quais são fontes de alimento para o homem. O despejo de certos poluentes no meio 

aquático pode afetar profundamente a concentração de oxigênio dissolvido, levando inclusive ao 

desaparecimento dessa substância e das formas de vida que dela dependem (EIGER, 2003 apud 

NOGUEIRA, 2010). 

Entretanto, os parâmetros de qualidade importantes na avaliação da adequabilidade de um efluente 

de uma estação de tratamento de esgotos (ETE) podem não ser os mesmos para os diversos tipos de 

reúso e também não são os mesmos que deverão ser considerados no caso do destino final desse 

efluente ser o lançamento em meio hídrico (NOGUEIRA, 2010). Florencio et al. (2006), por exemplo 

afirma que de uma forma geral, os parâmetros mais significativos para os reúsos agrícolas e urbanos 

são os coliformes termotolerantes (100mL-1) e os ovos de helmintos (L-1). 

Os padrões e diretrizes considerados no presente trabalho são os estabelecidos pela OMS, pelo 

PROSAB, pela USEPA, como também do CONAMA, considerando as discussões disponíveis na 

literatura para os usos urbanos, agrícolas, industriais e na piscicultura.  

3.5.1. Padrões para reúso agrícola 

A agricultura apresenta a maior demanda por água e tolerância quanto a qualidade das águas de reuso 

quando comparada com a que a indústria e o uso doméstico requerem, portanto, é inevitável que 

exista um direcionamento para que se encontre na agricultura a solução dos problemas relacionados 

com efluentes. A utilização da água residuária de origem doméstica para fins agrícolas é uma opção 
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favorável do ponto de vista ambiental, já que contribui para diminuição da captação e 

consequentemente redução nas vazões de lançamento de efluentes (CARMO, 2013). 

A USEPA (United States Environmental Protection Agency) recomenda critérios gerais a serem 

observados em todo o território nacional, não substituindo as legislações existentes nos estados norte-

americanos. A Tabela 4 resume os padrões da USEPA e os processos de tratamento de esgotos que 

incluem filtração e a desinfecção. 

O sistemas de reúso de água para fins agrícolas adequadamente planejados e administrados 

proporcionam melhorias ambientais e melhorias de condições de saúde pois minimizão as descargas 

de esgotos em corpos de água, preservam os recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde há 

utilização excessiva de aquíferos, conservam o solo pela acumulação de húmus e aumenta a 

resistência à erosão, proporcionam o aumenta a concentração de matéria orgânica do solo, ocorrendo 

maior retenção de água e contribuem em áreas carentes, para aumento da produção de alimentos, 

elevando, assim os níveis de saúde, qualidade de vida e condições sociais de populações associadas 

aos esquemas de reuso (HESPANHOL, 2003).  

Tabela 4: Diretrizes da USEPA para o uso agrícola de esgotos sanitários. 
 

Tipos de irrigação e cultura Processo de Tratamento Qualidade do efluente 

Culturas alimentícias não processadas 
Comercialmente (1) 

 

Irrigação superficial ou por aspersão de 
qualquer cultura, incluindo culturas a 
serem consumidas cruas 

Secundário + filtração + 
desinfecção (2) (3) 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 10 mg L-1 

Turbidez ≤ 2 uT (4) 

CRT ≥ 1 mg L-1 (5) (6) 

CTer ND (7) 

Organismos Patogênicos ND 

Culturas alimentícias processadas 
comercialmente (1) 

 

Irrigação superficial de pomares e 
Vinhedos Silvicultura e irrigação de áreas 
com acesso restrito ao público 

Secundário + desinfecção (2) 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 30 mg L-1 

SST ≤ 30 mg L -1 (8) 

CRT ≥ 1 mg L-1 (5) 

CTer ≤ 200 100 mL -1 (9) 

Culturas não alimentícias 

 

Pastagens para rebanhos de leita (10), 
forrageiras, cereais, fibras e grãos 

Secundário + desinfecção (2) 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 30 mg L-1 

SST ≤ 30 mg L -1 (8) 

CRT ≥ 1 mg L-1 (5) 

CTer ≤ 200 100 mL -1 (9) 

ND: não detectável; Cter: coliformes termotolerantes; CRT: cloro residual total. (1) Culturas alimentícias 
processadas comercialmente são aquelas que recebem processamento físico ou químico, prévio à 
comercialização, suficiente para a destruição de patógenos. (2) Tratamento secundário é considerado aquele capaz 
de produzir efluentes com DBO e SST £ 30 mg L-1. (3) A coagulação química pré-filtração pode ser necessária 
para o atendimento da qualidade do efluente recomendada. (4) Turbidez pré-desinfecção, média diária; nenhuma 
amostra t 5 uT (ou 5 mgL SST L-1). (5) Cloro residual total após tempo de contato mínimo de trinta minutos. (6) 
Residuais ou tempos de contato mais elevados podem ser necessários para garantia de inativação de vírus e 
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parasitas. (7) Média móvel de sete dias; nenhuma amostra x 14 CTer 100 m L-1. (8) Um padrão mais exigente 
pode ser necessário no caso de irrigação por aspersão. (9) Média móvel de sete dias; nenhuma amostra t 800 CTer 
100 mL-1; lagoas de estabilização podem alcançar o critério de qualidade sem a necessidade de desinfecção. (10) 
O consumo das culturas irrigadas não deve ser permitido antes de 15 após a irrigação: desinfecção mais rigorosa 
(£ 14 CTer 100 m L-1) se o período de 15 dias não for observado. 

   Fonte: Florêncio et al. (2006).  

 

Como ressaltado por Nogueira (2010), a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 tem como o objetivo 

de evitar a poluição e contaminação de qualquer espécie que modifique os usos dos corpos d’água. 

As classes para a distinção das águas doces brasileiras, a saber, conforme essa resolução são:  

I - classe especial: a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; b) à preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, c) à preservação dos ambientes aquáticos em 

unidades de conservação de proteção integral. 

II - classe 1: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; b) à proteção 

das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho; d) à 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; e e) à proteção das comunidades 

aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato 

primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; d) 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; 

e e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional ou avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; d) à recreação de contato secundário; e e) à dessedentação de animais.  

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: a) à navegação; e b) à harmonia paisagística 

Nogueira (2010) a partir do conteúdo da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 propõe uma tentativa 

na definição de algumas diretrizes para o reúso agrícola visto que a resolução estabelece que os 

efluentes somente possam ser descartados em corpos d’água se os seus parâmetros característicos se 

situarem dentro do balizamento dado pela referida resolução, para cada classe de corpo de água. A 

proposta é apresentada na Tabela 5 a seguir. 
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Tabela 5: Diretrizes segundo interpretação da Resolução CONAMA 357, 2005 para o uso agrícola de esgotos sanitários. 

CTer 

(NMP/100ml) 

Ovos de 

Helminto (L -1) 

DBO 

(mg/L) 

Turbide
z 

(UT) 

pH 
SDT 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

Cloro 

(mg/L) 

Uso Agrícola Irrestrito - Padrão CONAMA de Qualidade, Água Doce Classe 1 

200 NE 3 40 6 a 9 500 VA 0,01 

Uso Agrícola Restrito - Padrão CONAMA de Qualidade, Água Doce Classe 2 

1000 NE  5 100 6 a 9 500 VA 0,01 

Uso Agrícola Restrito com Barreiras - Padrão CONAMA de Qualidade, Água Doce Classe 3 

4000 NE 10 100 6 a 9 500 VA - 

NE: não especificado; VA: virtualmente ausentes 

     Fonte: Nogueira (2010). 

 

O padrão de qualidade de efluentes do PROSAB são expressos apenas em termos de coliformes 

termotolerantes e ovos de helmintos (Tabela 6). Sendo assim, suas diretrizes restringem-se, 

essencialmente a proteção da saúde dos consumidores, dos trabalhadores e do público com acesso ou 

vizinho à áreas onde a irrigação com água de reúso seja praticada. Todavia, destaca em sua publicação 

que os demais parâmetros devem ser objeto de observação em critérios de boas práticas aplicáveis a 

cada tipo de uso da água (Nogueira, 2010). 

Para o reuso agrícola, a PROSAB desenvolveu todos os critérios com base nas diretrizes adotadas 

nos EUA e recomendadas pela OMS pois reconhecidamente ambas as abordagens têm servido de 

referência e sido adotadas como normas em diversos países, sejam como meras cópias ou como 

adaptações (FLORÊNCIO et al., 2006).  

Para a irrigação irrestrita, ou a irrigação por aspersão em qualquer situação, um padrão de qualidade 

de efluentes semelhante ao padrão de potabilidade da água (ausência de coliformes e organismos 

patogênicos, turbidez 2 uT e cloro residual 1 mg L-1) enquanto para a irrigação restrita os parâmetros 

mais significativos para os reúsos agrícolas e urbanos são os coliformes termotolerantes (100mL-1) e 

os ovos de helmintos (L-1) (FLORÊNCIO et al., 2006). 
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Tabela 6: Diretrizes do PROSAB para o uso agrícola de esgotos sanitários. 

Categoria 
CTer 

100ml-1 (5) 
Ovos de 

helmintos L-1 (6) 
Observações 

Irrigação 

Irrestrita(3) 
≤ 1 x 103 ≤ 1 

≤ 1 x 104 CTer/ 100ml no caso de irrigação por 
gotejamento de culturas que se desenvolvem 
distante do nível do solo ou técnicas hidropônicas 
em que o contato com a parte comestível da planta 
seja minimizado. 

Irrigação 

Restrita(4) 

≤ 1 x 104 

 
≤ 1 

≤ 1 x 105 CTer/ 100ml no caso da existência de 
barreiras adicionais de proteção do trabalhador(7). 
É facultativo o uso de efluentes (primários e 
secundários) de técnicas de tratamento com 
reduzida capacidade de remoção de patógenos, 
desde que associado à irrigação subsuperficial. 

(1) Para o uso agrícola do esgoto tratado não há restrição de DBO, DQO e SST, sendo as concentrações 
efluentes uma consequência das técnicas de tratamento compatíveis com a qualidade microbiológica 
estipulada. Todavia, efluentes com concentrações elevadas desses parâmetros podem favorecer a formação 
de biofilmes e o entupimento de sistemas de irrigação. (2) O padrão de qualidade de efluentes expresso 
apenas em termos de coliformes termotolerantes e ovos de helmintos aplicam-se ao emprego de sistemas 
de tratamento por lagoas. Nestes sistemas a remoção de (oo) cistos de protozoários é indicada pela remoção 
de ovos de helmintos. No caso de filtração terciária a turbidez deve ser utilizada como parâmetro indicador 
da remoção de protozoários. Para a irrigação irrestrita recomenda-se um padrão de turbidez ≤ 5 uT. Além 
disso, em sistemas que incluam a desinfecção deve-se recorrer aos parâmetros de controle da desinfecção 
(residual desinfetante e tempo de contato) necessários ao alcance do padrão estipulado para coliformes 
termotolerantes. (3) Irrigação superficial ou por aspersão de qualquer cultura, inclusive culturas 
alimentícias consumidas cruas. Inclui também a hidroponia. (4) Irrigação superficial ou por aspersão de 
qualquer cultura não ingerida crua, inclui culturas alimentícias e não alimentícias, forrageiras, pastagens 
e árvores. Inclui também a hidroponia. (5) Coliformes termotolerantes: média geométrica durante o 
período de irrigação, alternativa preferencialmente pode-se determinar E.coli. (6) Nematóides intestinais 
humanos; média aritmética durante o período de irrigação. (7) Barreiras adicionais de proteção encontradas 
em agricultura de elevado nível tecnológico, incluindo o emprego de irrigação localizada e equipamentos 
de proteção individual. Exclui-se desta nota a irrigação de pastagens e forrageiras destinadas à alimentação 
animal. (8) Neste caso não se aplicam os limites estipulados de coliformes e ovos de helmintos, sendo a 
qualidade do efluente uma consequência das técnicas de tratamento empregadas. 

        Fonte: Florêncio et al. (2006). 

 

Cabe ressaltar que, a utilização do esgoto doméstico para fins agrícolas exige a necessidade de 

adequado manejo agronômico pois nutrientes em excesso, especialmente o nitrogênio, podem 

comprometer a produtividade e a qualidade das culturas e resultar em problemas ambientais, 

principalmente a lixiviação de nitratos e a contaminação do lençol freático (BASTOS et al., 2003 

apud CARMO, 2013). 

A Tabela 7 apresenta as diretrizes recomendadas pela OMS para os quais os critérios são relativamente 

rigorosos em relação à remoção de helmintos, mais permissíveis no tocante à qualidade bacteriológica 

e omissos em relação aos vírus e protozoários. Os grupos de riscos a serem protegidos com a 

observação dos critérios de qualidade são os agricultores e os consumidores, público em geral na 

irrigação irrestrita e os agricultores na irrigação restrita. (FLORÊNCIO et al., 2006). 
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Tabela 7: Diretrizes da OMS para o uso agrícola de esgotos sanitários 

Categoria de 
irrigação 

Opção(1) 
Tratamento de esgotos e 
remoção de patógenos 

(log10)(2) 

Qualidade do efluente 

E.coli /100ml(3) 
Ovos de 

helmintos L-1 

Irrestrita 

A 4 ≤ 103 

≤ 1(4) (5) 

B 3 ≤ 104 

C 2 ≤ 105 

D 4 ≤ 103 

E 6 ou 7 ≤ 101 ou ≤ 100 

Restrita 

F 4 ≤ 104 

G 3 ≤ 105 

H <1 ≤ 106 

(1) Combinação de medidas de proteção à saúde. A: cultivo de raízes e tubérculos; B: cultivo de folhosas; 
C: irrigação localizada de plantas que se desenvolvem distantes do nível do solo; D: irrigação localizada 
de plantas que se desenvolvem rentes ao nível do solo; E: qualidade de efluentes alcançável com o 
emprego de técnicas de tratamento tais como tratamento secundário + coagulação + filtração + 
desinfecção; qualidade dos efluentes avaliada ainda com o emprego de indicadores complementares (por 
exemplo, turbidez, SST, cloro residual); F: agricultura de baixo nível de tecnologia e mão de obra 
intensiva; G: agricultura de alto nível tecnológico e altamente mecanizada; H: técnicas de tratamento com 
reduzida capacidade de remoção de patógenos (por exemplo, tanques sépticos ou reatores UASB) 
associada ao emprego de técnicas de irrigação com elevado potencial de minimização da exposição 
(irrigação superficial). (2) Remoção de vírus que associada a outras medidas de proteção à saúde 
corresponderia à uma carga de doenças virais tolerável ≤10-6 DALY ppa e riscos menores de infecções 
bacterianas e por protozoários. (3) Qualidade do efluente correspondente à remoção de patógenos 
indicada em (2). (4) No caso de exposição de crianças (15 anos) recomende-se um padrão e, ou, medidas 
complementares mais exigentes: ≤0,1 ovo/ L, utilização de equipamentos de proteção individual, 
tratamento quimioterápico. No caso da garantia da remoção adicional de 1 log10 na higiene dos alimentos 
pode-se admitir ≤10 ovos/ L. (5) Média aritmética em pelo menos 90% do tempo, durante o período de 
irrigação. A remoção requerida de ovos de helmintos (log10) depende da concentração presente no esgoto 
bruto. Com o emprego de lagoas de estabilização, o tempo de detenção hidráulica pode ser utilizado como 
indicador de remoção de helmintos. No caso da utilização de técnica de tratamento mais complexas 
(opção E), o emprego de outros indicadores (por exemplo, turbidez ≤2 uT) pode se dispensar a verificação 
do padrão ovos de helmintos. No caso de irrigação localizada, em que não haja contato da água com as 
plantas e na ausência de riscos para os agricultores (por exemplo, opção H) o padrão ovos de helmintos 
poderia ser dispensável. 

        Fonte: Nogueira (2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu nas diretrizes para o uso de esgotos na 

agricultura e aquicultura, publicadas em 1989, o valor numérico de 1.000 coliformes fecais/100mL 

(média geométrica durante o período de irrigação), para irrigação irrestrita de culturas ingeridas cruas, 

campos esportivos e parques públicos. Entretanto, para gramados com os quais o público tenha 

contato direto deve ser adotado o valor numérico de 200 coliformes fecais/100mL. Além disso, os 

nematóides intestinais devem ser < 1 ovo de helminto/L. 
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3.5.2. Padrões para Reúso na Pisicultura 

A utilização de água de reúso na piscicultura deve seguir as seguintes normas. A Portaria n° 154 de 

julho de 2002 da SEMACE (CEARA, 2002 apud Fontenele, 2011) define os seguintes limites para 

diversas atividades, entre elas a psicultura: Coliformes fecais < 1000 CF 100 mL-1; Ovos de helmintos 

< 1 ovo L-1 de amostra; e Condutividade elétrica < 3000µS cm-1. A portaria também define que os 

efluentes a serem utilizados devem ter um pH entre 5,0 e 9,0, Temperatura inferior a 40 °C, sendo 

que a elevação da temperatura do corpo receptor não deve exceder a 3 °C e Demanda Química de 

Oxigênio ≤ 200 mg L-1. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1989), do ponto de vista de qualidade microbiológica, 

propôs, para o cultivo de peixes em águas residuárias tratadas, as seguintes diretrizes sanitárias na 

água dos tanques de cultivo: 10³ coliformes fecais por 100 mL no tanque de piscicultura (ou ≤ 104 no 

afluente ao tanque de piscicultura), e ausência de ovos de helmintos (trematóides). 

Os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a piscicultura estão resumidos 

na Tabela 8.  

Tabela 8: Níveis de qualidade microbiológica para aquicultura utilizando esgotos, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde. 

Público alvo 

Ovos viáveis de 
trematóides (incluindo 

ovos de schistosoma onde 
for relevante) nº por 100 

mL ou por grama de 
sólidos totaisa 

E. coli (média aritmética 
por 100 ml ou por grama 

de sólidos totais a,b 

 

Ovos de helmintosc  

(média aritmética por litro 
ou por grama de sólidos 

totais a,d)  

Consumidores dos produtos  

Água dos tanques  Não detectável ≤ 104 ≤ 1 

Esgoto sanitário  Não detectável ≤ 105 ≤ 1 

Excretas tratadas  Não detectável ≤ 106 ≤ 1 

Carne comestível de peixe 
ou partes de plantas  

Cercária infectável não 
detectável (ou não 

infectável)  

Especificações da Codex 
Alimentarius Comission 

(FAO/OMS)e  

Não detectável  

Trabalhadores na aquicultura e comunidade local  

Água dos tanques  Não detectávelf ≤ 103 ≤ 1 

Esgoto sanitário  Não detectávelf ≤ 104 ≤ 1 

Excretas tratados  Não detectávelf ≤ 105 ≤ 1 

a Os excretas são medidos em gramas de sólidos totais (em peso seco); 100 mL de esgotos sanitários / excretas contêm 
aproximadamente 1-4 g de sólidos totais.  

b Deve ser determinada uma média aritmética para o período de aquicultura. Para a água dos tanques (público alvo 
consumidores dos produtos), por exemplo, o valor médio de ≤ 104 deve ser determinado em, pelo menos, 90% das 
amostras, de modo a tolerar amostra com valor eventual maior (105 ou 106 E. coli por 100 mL).  

c Aplicável quando plantas aquáticas estão crescidas e quando há elevado contato com esgotos, excretas, água 
contaminada ou solos contaminados.  
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d Deve ser determinada uma média aritmética para o período de aquicultura. O valor médio de ≤ 1 ovo por litro deve 
ser determinado em, pelo menos, 90% de amostras, de modo a tolerar amostra com valor eventual maior (com > 10 
ovos por litro).  

e A “Codex Alimentarius Commission” não especifica qualidade microbiológica para carne de peixes ou plantas 
aquáticas; mais propriamente, recomenda a adoção de análise de riscos e controle de aspectos críticos, aplicados da 
produção ao consumo.  

f Ovos viáveis de schistosoma, onde relevante. 

Fonte: WHO (2006 apud FONTENELE, 2011). 

O PROSAB apresenta os critérios de qualidade, utilizando os parâmetros CTer 100 mL-1 e Ovos de 

helmintos L-1, que o efluente deve apresentar durante a sua utilização na piscicultura. Essas diretrizes 

estão resumidas na Tabela 9. 

Tabela 9: Diretrizes do Prosab para uso de esgotos sanitários em piscicultura. 

Ponto de amostragem CTer 100 mL-1 (2) 

Ovos de helmintos L-1 

Nematóides intestinais 
humanos(3) 

Trematóides 

Afluente do tanque de 
piscicultura 

≤ 1 x 104 ≤ 1 ND(4) 

No tanque de piscicultura ≤ 1 x 103 ≤ 1 ND(4) 

(1) Para o uso de esgoto tratado em piscicultura não há padrão explicito de DBO, DQO e Sólidos Suspensos Totais, 
sendo as concentrações efluentes uma consequência das técnicas de tratamento compatíveis com a qualidade 
microbiológica estipulada. Entretanto, recomendam-se taxas de aplicação superficial nos tanques de piscicultura da 
ordem de 10-20 kg DBO ha-1 d-1. Deve-se observar que a amônia livre é tóxica para peixes em níveis superiores a 2-5 
mg NH3 L-1. (2) Coliformes termotolerantes; média geométrica, alternativa e preferencialmente pode-se determinar E. 
coli. (3) Média aritmética. (4) Não detectável 

Fonte: Fontenele (2011). 

No Brasil, a RESOLUÇÃO RDC N° 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 da ANVISA (BRASIL, 2001) 

estabelece padrões de qualidade para pescados (Tabela 10). 

Tabela 10: Critérios de qualidade para pescados recomendados pela Anvisa. 
Grupo de alimentos Microrganismo Tolerância para amostra indicativaa 

Pescado, ovos de peixes, crustáceos e 
moluscos cefalópodes “in natura”, 
resfriados ou congelados não 
consumido cru; Moluscos bivalves 
“ in natura”, resfriados ou 
congelados, não consumido cru; 
Carne de rãs “in natura”, refrigerada 
ou congelada.  

Estafilococus coagulase positiva g-1 103 

Salmonella sp 25 g-1 Ausência 

a Amostra indicativa: é a amostra composta por um número de unidades amostrais inferior ao estabelecido em plano 
amostral constante na legislação específica. 

Fonte: Fontenele (2011). 



38 
 

 
 

3.5.3. Padrões para Reúso Urbano 

Para efeito do reúso urbano, o PROSAB faz uso do sugerido pela USEPA para determinação de suas 

diretrizes e mais detalhes podem ser obtidos no documento original antes de tal pratica. A Tabela 11 

apresenta um resumo das diretrizes da USEPA para o reúso urbano. 

Tabela 11: Diretrizes da USEPA para usos urbanos de esgotos sanitários 
Tipos de usos Processo de tratamento Qualidade do efluente 

Usos urbanos irrestritos - irrigação (campos 
de esporte, parques, jardins e cemitérios, etc.) 
e uso ornamentais e paisagísticos em áreas 
com acesso irrestrito ao público, desgarga de 
toaletes, combate a incêndios, lavagem de 
veículos, limpeza de ruas e outros usos com 
exposição similar. 

Secundário + filtração + 
desinfecção(1) (2) (3) 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 10 mg L-1 

Turbidez ≤ 2 uT (4) 

CRT ≥ 1 mg L-1 (5) (6) (7) 

CTer ND (8) (9) 

Organismos Patogênicos ND 

Usos urbanos restritos - irrigação (parques, 
canteiros de rodovias, etc.) e usos 
ornamentais e paisagísticos em áreas com 
acesso controlado ou restrito ao público, 
abatimento de poeira em estradas vicinais, 
usos na construção (compactação do solo, 
abatimento de poeira, preparação de 
argamassa e concreto, etc.). 

Secundário + desinfecção(1) 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 30 mg L-1 

SST ≤ 30 mg L -1 

CRT ≥ 1 mg L-1 (5) 

CTer ≤ 200 100 mL -1 (10) (11) 

ND:não detectável; CTer: coliformes termotolerantes; CRT: cloro residual total. (1) tratamento secundário é 
considerado aquela capaz de produzir efluentes com DBO e SST ≤ 30 mg/L. (2) A coagulação química pré- 
filtração pode ser necessária para o atendimento da qualidade do efluente recomendada. (3) O efluente tratado 
deve apresentar aparência não objetáveis. (4) Turbidez pré-desinfecção, média diária, nenhuma amostra > 5 uT 
(5 mg SST L-1). (5) Cloro residual total após tempo de contado mínimo de 30 minutos. (6) Residuais ou tempo 
de contato mais elevados podem ser necessários parta a garantia de inativação de vírus e parasitas. (7) Em 
sistemas de distribuição CTRT ≤ 0,5 mg/L para prevenir o desprendimento de odores e a formação de biofilmes. 
(8) Média móvel de 7 dias; nenhuma amostra > 14 CTer/ 100 ml. (9) Em situações de maior controle da 
exposição admite-se tratamento secundário + desinfecção e CTer < 14/ 100ml. (10) Média móvel de 7 dias; 
nenhuma amostra > 800 CTer/ 100ml, lagoas de estabilização podem alcançar o critério de qualidade sem a 
necessidade desinfecção. (11) Desinfecção mais rigorosa (< 14 CTer/ 100ml) em situações de menor controle 
da exposição. 

    Fonte: Nogueira (2010). 

Com relação às diretrizes da USEPA, as exigências de remoção de matéria orgânica (DBO) e sólidos 

(SST), dependendo do tipo de uso, são justificadas em termos de inconvenientes estéticos (aparência, 

maus odores), disponibilidade de nutrientes para o crescimento microbiano e comprometimento da 

desinfecção. Os coliformes servem de indicadores da eficiência de desinfecção e a turbidez, como 

indicador estético e indicador auxiliar da remoção de patógenos (FLORÊNCIO et al., 2006). 

As diretrizes do PROSAB, assim como as da USEPA, dividem o reúso urbano em duas categorias, 

definidas pelo grau de restrição de acesso ao público (controle da exposição) e, por conseguinte, as 

exigências de tratamento e o padrão de qualidade de efluentes: usos urbanos restritos e irrestritos 

(NOGUEIRA, 2010). Os critérios de qualidade microbiológica das águas de reúso para fins urbanos 

são apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12: Diretrizes do PROSAB para usos urbanos de esgotos sanitários 
Categoria CTer 100ml-1 (6) Ovos de helmintos L-1 (7) 

Usos irrestritos(3) ≤ 200 ≤ 1 

Usos restritos(4) ≤ 1 x 104 ≤ 1 

Uso predial(5) ≤ 1 x 103 ≤ 1 

(1) Para o uso do urbano do esgoto tratado não há restrição de DBO, DQO e SST, sendo as concentrações efluentes 
uma conseqüência das técnicas de tratamento compatíveis com a qualidade microbiológica estipulada. Para todos os 
usos recomenda-se que o efluente apresente qualidade esteticamente não objetável (ver também nota 5). (2) O padrão 
de qualidade de efluentes expresso apenas em termos de coliformes termotolereantes e ovos de helmintos aplicam-se 
ao emprego de sistemas de tratamento por lagoa. Nestes sistemas a remoção de (oo) cistos de protozoários é indicada 
pela remoção de ovos de helmintos. No caso de filtração terciária a turbidez deve ser utilizada como parâmetro 
indicador da remoção de protozoários. Para os usos irrestritos recomenda-se um padrão de turbidez FF5uT. Além 
disso, em sistemas que incluam a desinfecção deve se recorrer aos parâmetros de controle da desinfecção (residual, 
desinfetante e tempo de contato) necessários ao alcance do padrão estipulado para coliformes termotolerantes. (3) 
Irrigação (campos de esporte, parques, jardins e cemitérios, etc.) e uso ornamentais e paisagísticos em áreas com acesso 
irrestrito ao público, limpeza de ruas e outros usos com exposição similar. (4) Irrigação (parques, canteiros de rodovias, 
etc.) e usos ornamentais e paisagísticos em áreas com acesso controlado ou restrito ao público, abatimento de poeira 
em estradas vicinais, usos na construção (compactação do solo, abatimento de poeira, etc.). (5) Descarga de toaletes. 
Para efluentes com concentrações de DBO e NO3 inferiores a 30 e 50 mg/L, respectivamente, e potencial de oxi-
redução igual ou superior a 45 mV, não é esperada a geração de odores no sistema de armazenamento. (6) Coliformes 
termotolerantes; média geométrica, alternativa e preferencialmente pode-se determinar E.coli. (7) Nematóides 
intestinais humanos; média aritmética. 

Fonte: Florêncio et al. (2006).  

Gonçalves et al. (2005) também define e classifica as águas de reuso com finalidade não potável em 

quatro classes, detalhadas na Tabela 13, e apresenta os usos recomendados para cada uma das classes 

propostas. 

Tabela 13 - Classificação de água de reúso em edificações. 
CLASSES USOS PREPONDERANTES 

Água de Reúso Classe 1 
Descarga de bacias sanitárias; fontes ornamentais (chafarizes, 
espelhos de água etc.); e lavagem de pisos, roupas e veículos. 

Água de Reúso Classe 2 
Utilização na construção: lavagem de agregado; preparação de 

concreto; compactação de solo e controle de poeira. 

Água de Reúso Classe 3 Utilização na irrigação de áreas verdes e rega de jardins. 

Água de Reúso Classe 4 Utilização no resfriamento de equipamentos de ar condicionado. 

Fonte: Gonçalves et al. (2005). 

Os usos preponderantes para as águas tratadas da Água de Reúso Classe 1, nos edifícios, são 

basicamente os seguintes: descarga de bacias sanitárias, lavagem de pisos e fins ornamentais 

(chafarizes, espelhos de água etc.); lavagem de roupas e de veículos. Apesar desta aplicação 

incorporar diversas atividades, todas convergem para a mesma condição de restrição que é a 

exposição do público, usuários e operários que operam, manuseiam ou tenham algum contato com os 

sistemas de distribuição de água reciclada. 

Outro fator de grande importância relativo aos usos benéficos em consideração diz respeito aos 

aspectos estéticos da água de reúso. Neste caso, o reúso está vinculado ao “adorno arquitetônico”, 
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exigindo grau de transparência, ausência de odor, cor, escuma ou quaisquer formas de substâncias ou 

componentes flutuantes. 

Nesse sentido, os parâmetros característicos foram selecionados segundo o uso mais restritivo entre 

os acima relacionados, e estão apresentados na Tabela 14. Cabe ressaltar que o uso da água de reúso 

Classe 1 pode gerar problemas de sedimentação, o que causaria odores devido à decomposição de 

matéria orgânica, obstrução e presença de materiais flutuantes. Como solução cita-se a detecção de 

cloro residual combinado em todo o sistema de distribuição e o controle de agentes tensoativos, 

devendo seu limite ser ≤ 0,5 mg/L. 

Tabela 14 - Parâmetros característicos para água de reúso classe 1. 

 

    Fonte: Gonçalves et al. (2005). 

Embora no Brasil a grande maioria dos detergentes domésticos e industriais seja de biodegradáveis, 

o controle de surfactantes é importante, a fim de evitar formação de espumas em descargas de bacias 

sanitárias e torneiras. 

Os usos preponderantes da Água de Reúso Classe 2 estão associados às fases de construção da 

edificação como a lavagem de agregados, preparação de concreto, compactação do solo e controle de 

poeira. Os parâmetros básicos de controle são apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15- Parâmetros básicos para água de reúso Classe 2. 

 

    Fonte: Gonçalves et al. (2005). 
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O uso preponderante das Água de Reúso Classe 3 é na irrigação de áreas verdes e rega de jardins.  

Neste caso, a maior preocupação do emprego da água de reúso fica condicionada às concentrações 

de contaminantes biológicos e químicos, incidindo sobre o meio ambiente e o homem, 

particularmente o operário que exerce suas atividades nesse ambiente. 

As atividades antrópicas normalmente praticadas em áreas verdes não incluem contatos primários 

sendo, portanto, ocasional a frequência de interação homem-meio. Os aspectos condicionantes para 

a aplicação apresentada incidem principalmente sobre a saúde pública, a vegetação e o lado estético. 

Alguns dos principais problemas relacionados com o gerenciamento da qualidade da água são: 

salinidade, toxicidade de íons específicos, taxa de infiltração no solo, etc. A Tabela 16 apresenta os 

parâmetros mais importantes que devem ser verificados para o uso de água para irrigação. 

Ressalte-se que em sistemas de irrigação por aspersores, como a água incide diretamente sobre as 

folhas, algumas culturas mais sensíveis podem apresentar queimaduras. Esse efeito negativo, comum 

em países tropicais, é agravado em dias mais quentes, quando o cloro pode acumular-se nos tecidos, 

atingindo níveis tóxicos. Normalmente, concentrações de 1 mg/L, não causam problemas, porém 

algumas culturas mais sensíveis sofrem danos com concentrações de 0,5 mg/L. 

Tabela 16– Parâmetros básicos para água de reúso classe 3. 

                         

            Fonte: Gonçalves et al. (2005). 

O uso preponderante da Água de Reúso Classe 4 é no resfriamento de equipamentos de ar 

condicionado (torres de resfriamento). As variáveis de controle são apresentadas na Tabela 17, em 

função do tipo, com ou sem circulação, de operação das torres de resfriamento utilizadas no edifício. 
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Tabela 17 - Variáveis de qualidade de água recomendados para o uso em torres de resfriamento. 

                                       

               Fonte: Gonçalves et al. (2005). 

3.5.4. Padrões para Reúso Industrial 

Quanto à utilização dos efluentes municipais pelas indústrias, o PROSAB indica a utilização das 

diretrizes apresentadas pela USEPA (Tabela 18), que fornece limites e padrões para os diferentes tipos 

de indústrias (FLORÊNCIO et al., 2006). 

Para os usos industriais a USEPA recomenda essencialmente os mesmos critérios de qualidade dos 

usos urbanos restritos, ressaltando que a qualidade varia de acordo com aplicação que ela é destinada. 

Tabela 18: Diretrizes da USEPA para usos industriais de esgotos sanitários 
Tipos de usos Processo de tratamento Qualidade do efluente 

Industrial para Resfriamento 
sem 

Recirculação(1) 

Secundário + desinfecção 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 30 mg L-1 

SST ≤ 30 mg L -1 

CRT ≥ 1 mg L-2 

CTer ≤ 200 100 mL -2 

Industrial para Resfriamento 
com 

Recirculação(2) 

Secundário + desinfecção(3) 

DBO ≤ 30 mg L-1 

SST ≤ 30 mg L -1 

CRT ≥ 1 mg L-1 

CTer ≤ 200 100 mL -1 

Para Outros Usos Industriais Depende dos tipos de usos 

(1) Deve ser mantida uma distância de segurança igual a 90 metros das áreas acessíveis ao público. 
(2) Deve ser mantida uma distância de segurança igual a 90 metros das áreas acessíveis ao público. 
Esta restrição pode ser eliminada se uma desinfecção mais severa for realizada. 
(3) Processos de coagulação química e de filtração podem ser necessários. 
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  Fonte: Nogueira (2010). 

 

3.6. Tipos de Tratamento  

O esgoto sanitário é formado por esgoto doméstico, águas de infiltração e despejos industriais, sendo 

que o esgoto doméstico é proveniente das residências, do comércio e das repartições públicas, as 

águas de infiltração são as que penetram na rede coletora de esgoto através de juntas defeituosas das 

tubulações, paredes de poços de visita, etc. e os despejos industriais são efluentes de características 

favoráveis de indústrias que são admitidos na rede de esgoto. (VON SPERLING, 1996)   

O esgoto doméstico é constituído por resíduos humanos (fezes e urina) e águas produzidas nas 

diversas atividades diárias, como asseio corporal, preparo de alimento, lavagem de roupas e utensílios 

domésticos e provém principalmente de residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou 

quaisquer edificações que dispõem de instalações com banheiros, lavanderias e cozinhas. São 

constituídos por água (>99%), contendo geralmente baixas concentrações de material orgânico e 

inorgânico dissolvido ou em suspensão. (VON SPERLING, 2005)   

As principais características físicas que diferenciam o esgoto doméstico da água de abastecimento 

são a temperatura, a cor, o odor, e turbidez. Von Sperling (2005) diz que a temperatura é superior a 

de abastecimento, mas varia de acordo com as estações do ano, e influencia a atividade microbiana, 

a solubilidade dos gases, a velocidade das reações químicas e a viscosidade do líquido. Quanto a cor, 

variando de cinza a preto, quanto mais claro mais fresco é esgoto. O odor também varia em função 

da variação de cor e auxilia na diferenciação de esgoto fresco ou séptico. Já a turbidez é causada pelos 

sólidos em suspensão, sendo maior para os esgotos mais frescos. 

O tratamento de esgoto consiste na estabilização da matéria orgânica e remoção de nutrientes e de 

microrganismos patogênicos. Assim, o tratamento busca transformar a matéria orgânica em 

inorgânica (mineralização, e consequente redução de DBO) e a remoção de 22 nutrientes (fósforo e 

nitrogênio) e de microorganismos patogênicos (coliformes termotolerantes e ovos de helmintos) 

(VON SPERLING, 2005). Todavia, cabe ressaltar que os nutrientes podem significar uma vantagem 

substancial para o reúso de água, especialmente em irrigação e piscicultura, pois são insumos 

necessários para o cultivo de plantas e de animais aquáticos. 

Von Sperling (1996) classifica o tratamento de esgoto em níveis de tratamento preliminar, primário, 

secundário e terciário. O tratamento preliminar objetiva apenas a remoção de sólidos grosseiros 

(granulometrias maiores que 0,25 mm) em suspensão nos esgotos domésticos, por meio de processos 

físicos, com pouco tempo de retenção enquanto o tratamento primário apresenta um tempo de 
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retenção maior e é capaz de reduzir sólidos em suspensão. A eficiência de remoção de sólidos do 

nível de tratamento primário é de 60 a 70%, e a de DBO de 25 a 35% (VON SPERLING, 2005). 

 O tratamento secundário tem como objetivo a redução de sólidos dissolvidos e sólidos suspensos 

muito pequenos e necessita ficar retido por vários dias. Os processos biológicos de remoção utilizados 

nesse nível de tratamento classificam-se em aeróbio o qual utiliza microrganismos que necessitam 

continuamente de oxigênio dissolvido, no meio líquido, fornecido por aeradores mecânicos ou pela 

circulação dos líquidos (lagoas aeradas) e anaeróbio que utiliza microrganismos que não necessitam 

de oxigênio dissolvido no meio líquido, sendo utilizado em esgotos domésticos com alta carga 

orgânica (VON SPERLING, 2005). A eficiência de remoção da DBO que oscila de 60 a 90% neste 

nível (DALTRO FILHO, 2004 apud CARMO, 2013).  

Para avaliar qual o tratamento secundário mais adequado para uma determinada situação, Van 

Haandel (2005) comparou os sistemas de lagoa de estabilização, com o aeróbio-lodo ativado e com 

o anaeróbio-reator UASB, não somente o desempenho, mas também os outros fatores apresentados 

na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Principais diferenças entre os três sistemas básicos 

 

      Fonte: Van Haandel (2005). 

 

O tratamento terciário objetiva a redução do nível populacional de bactérias patogênicas, bem como 

a remoção final da matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e outros elementos que ainda persistem nas 

etapas anteriores e também necessita ficar retido por vários dias (VON SPERLING, 2005). Os níveis 

de tratamentos supracitados estão resumidos na Tabela 20. 
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Tabela 20: Níveis do tratamento dos esgotos. 
Nível Remoção 

Preliminar • Sólido em suspensão grosseiros (materiais de maiores dimensões e areia) 

Primário 
• Sólidos em suspensão sedimentáveis 

• DBO em suspensão (associada à matéria orgânica componente dos sólidos 
em suspensão sedimentáveis 

Secundário 

• DBO em suspensão (caso não haja tratamento primário: DBO associada à 
matéria orgânica em suspensão, presente no esgoto bruto) 

• DBO em suspensão finamente particulada (caso haja tratamento primário: • 
DBO associada à matéria orgânica em suspensão não sedimentável, não 
removida no tratamento primário) 

• DBO solúvel (associada à matéria orgânica na forma de sólidos dissolvidos, 
presentes, tanto nos esgotos brutos, quanto no efluente do eventual tratamento 
primário, uma vez que sólidos dissolvidos não são removidos por sedimentação) 

Terciário 

• Nutrientes 

• Organismos patogênicos 

• Compostos não biodegradáveis 

• Metais pesados 

• Sólidos inorgânicos dissolvidos 

• Sólidos em suspensão remanescentes 

Notas: 

• DBO em suspensão é também denominada DBO particulada; DBO solúvel pode ser considerada como 
equivalente à DBO filtrada 

• A remoção de nutrientes (por processos biológicos) e de organismos patogênicos pode ser considerada 
como integrante do tratamento secundário, dependendo do processo de tratamento adotado. 

        Fonte: Von Sperling, 2005. 

 

Segundo Florêncio et al. (2006), em geral, uma elevada remoção de patógenos é necessária para 

qualquer modalidade de reúso; e nesse sentido, a apreciação da capacidade de remoção de cada 

processo de tratamento avaliado para a implantação do reúso deve ser realizada a partir do seguinte 

entendimento: bactérias e vírus são, preponderantemente, removidos por inativação, pela ação de 

agentes desinfetantes físicos, como por exemplo, a radiação ultravioleta (UV) artificial ou natural, ou 

agentes desinfetantes químicos, como a cloração; já os protozoários e helmintos são removidos, 

preponderantemente, por processos físicos de separação, por exemplo, decantação e filtração. 

No Edital 4 do PROSAB, tema 2, que se refere ao tratamento de esgotos e produção de efluentes 

adequados à modalidade de reúso, pesquisas foram realizadas buscando analisar o potencial de 

utilização de efluentes para fins urbanos e agropecuários com base nas características de qualidade 

esperadas para os efluentes das tecnologias de tratamento de esgotos mais utilizadas no Brasil. As 

informações veiculadas de forma genérica na  
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Tabela 21 refletem os resultados encontrados no referido Edital do PROSAB (FLORÊNCIO et 

al.,2006). 

Segundo o PROSAB (FLORÊNCIO et al., 2006), Apenas as tecnologias de tratamento que 

incorporam lagoas possibilitam a obtenção de efluentes com qualidade para o reuso agrícola e urbano, 

nos quais é necessário o padrão de ovos de helmintos < 1 ovo/L 1. Para as demais tecnologias, que 

não incorporam lagoas, a obtenção desse padrão de qualidade só se viabiliza com a utilização de 

sistemas mais complexos, que incorporem complementarmente alguma barreira física, a exemplo de 

membranas, filtração terciária, etc. 

 
Tabela 21 – Capacidade de diversas tecnologias de tratamento de água residuárias em atingir consistentemente os níveis 

indicados de qualidade do efluente em termos de Coliforme termotolerantes e Ovos de helmintos. 

  

  Fonte: MOTA et al. (2009). 

3.7. Efeitos da Aplicação de Esgoto Doméstico Tratado 

3.7.1. No solo 

A água de reúso proveniente do tratamento do esgoto doméstico quando aplicado ao solo para a 

irrigação de culturas pode substituir totalmente a água de irrigação convencional e parcialmente a 

adubação mineral que apresentam em sua constituição elementos que promovem alterações nas 

características físicas, químicas e biológicas do solo irrigado (MONTES et al., 2006).  
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Os principais atributos do solo afetados pela irrigação com esgoto doméstico tratado são: razão de 

infiltração, condutividade hidráulica, densidade, porosidade, pH e conteúdo de nutrientes (GUO; 

SIMS, 2003). 

Rattan et al. (2005) observou variações no pH, enquanto Barton et al. (2005) observou aumentos na 

concentração de nitrogênio e fosforo. Lucena (2006) identificou aumento em todas as características 

já citadas e no teor de matéria orgânica (MO) enquanto Duarte et al., (2008) só observou alteração na 

MO. 

3.7.2. Nas plantas 

Os nutrientes, ou íons essenciais às plantas, podem ser divididos em dois grupos principais: 

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S), assim denominados por serem exigidos pelas plantas em 

grandes quantidades, e micronutrientes (Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Cl, Mo e B), exigidos pelo metabolismo 

vegetal em pequenas quantidades por participarem principalmente de reações enzimáticas (enquanto 

os macronutrientes, em geral, são principalmente constituintes de tecidos vegetais) (MOTA et al. 

2009). Sendo assim, como solo não apresenta as características necessárias e frequentemente precisa 

ser adubado, a água de reúso pode ser utilizada como complemento na adubação. 

Fonseca (2005) concluiu que a irrigação com esgoto doméstico tratado em substituição à adubação 

tradicional levou a uma economia de 32 a 81% na dose de fertilizante nitrogenado mineral. Enquanto, 

Reami (2008) em sua pesquisa com milho obteve maior produtividade nas plantas irrigadas com 

efluente de esgoto doméstico tratado e não observou a presença de metais pesados nas espigas. 

3.7.3. No desempenho do sistema de irrigação 

O objetivo da irrigação é proporcionar umidade adequada para o desenvolvimento das plantas para 

aumentar a produtividade e superar o efeito dos períodos secos. Qualquer que seja a fonte, a avaliação 

da água utilizada na irrigação das culturas é indispensável e de importância fundamental (MATTOS, 

2003). 

Segundo Reichardt (1990 apud CARMO, 2013), na prática de irrigação, a longo prazo, a qualidade 

da água é um dos fatores mais importantes. Pequenas quantidades de soluto podem em projetos de 

irrigação mal elaborados, transformar lentamente uma área fértil em um solo salino de baixa 

produtividade. 

Segundo Mattos (2003), na irrigação com água residuária, a escolha do método de irrigação deve ser 

considerada, tendo em vista os riscos à saúde dos trabalhadores e consumidores, o tipo de 
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contaminação da cultura, as possíveis obstruções no sistema, os maus odores e a presença de 

aerossóis, além dos fatores econômicos, natureza do solo e sua topografia. Por exemplo, o sistema 

irrigação por gotejamento constitui um dos sistemas que apresenta menores riscos de contaminação 

entretanto é um dos mais susceptíveis ao entupimento.  
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4. METODOLOGIA 

A metodologia de elaboração do presente trabalho foi dividida em quatro grandes etapas. A 1ºetapa 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica que consistiu em uma aquisição de dados de cunho teórico, 

seleção de autores principais de acordo com sua conceituação dentro da temática abordada, definição 

de alguns conceitos fundamentais visando dar embasamento ao trabalho. 

Para a 2º etapa, foi realizada a caracterização da área de estudo baseada em características de 

hipsometria, relevo, pluviometria, geologia, tipos de solos e aptidão à cultura irrigada utilizando 

dados preexistentes e obtidos através de geoprocessamento a partir de dados compilados na 1º etapa. 

 A 3º compreende a análise da oferta de efluentes na bacia, avaliando espacialmente os principais 

aglomerados urbanos com mais de quatro mil habitantes onde existam ou estejam previstos sistemas 

de esgotamento sanitário. De posse desses pontos, os sistemas foram diagnosticados através de visitas 

de campo, análise do horizonte de projeto, além de analisar os dados referentes ao processo de 

tratamento existentes e/ou previstos.  Também foram consultadas instituições da região sobre a 

presença de indústrias, para análise da geração de efluentes, e se a mesma possui tratamento. 

Informações acerca da demanda por efluentes foram obtidas durante o levantamento de campo onde 

foi realizada a indicação dos potenciais de reuso para a área, nos quais, os principais potenciais 

considerados neste levantamento foram: a agricultura; os tanques de piscicultura; os parques, praças 

da cidade e locais onde ocorre lavagem de áreas públicas e rega de jardins. 

A 4º e última etapa consistiu em analisar espacialmente e qualitativamente os dados coletados sobre 

os "pólos geradores" com os "pólos receptores" com objetivo de realizar uma indicação das melhores 

possibilidades de reuso. De posse dessas informações, os processos de tratamento necessários para 

atendimento foram analisados visando averiguar se os padrões necessários para uso do efluente 

tratado sugerido são cumpridos.  

A metodologia proposta está esquematizada de acordo com a Figura 1, que mostra o fluxograma 

adotado para o desenvolvimento do estudo. 
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Figura 1- Fluxograma da metodologia apresentada  
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do Rio Capiá está localizada na região semiárida do nordeste do Brasil, entre os Estados de 

Pernambuco e Alagoas com sua maior porção inserida no estado de Alagoas (Figura 4). A bacia tem 

área de 2364,66 km² e perímetro de 340,92 km. Quanto à forma, ela apresenta coeficiente de 

compacidade de 1,96 e fator de forma 0,25. O rio principal da bacia tem comprimento de 97,3 km 

enquanto o comprimento total dos rios é de 534,08 km. A densidade das drenagens é de 0,23 km/km². 

Esses dados foram obtidos por Galdino et al. (2012) através de SIG.  

A Figura 2, mostra a localização da Bacia do rio Capiá, no mapa das regiões hidrográficas do estado 

de alagoas. 

 

Figura 2 - Regiões Hidrográficas do estado de Alagoas. (Fonte: Governo do Estado de Alagoas)  

 

O rio Capiá nasce em Pernambuco e escoa no sentido NE-SE, e banha os municípios de Ouro Branco, 

Canapi, Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Inhapi, São José da tapera, Piranhas 

e Pão de Açúcar. A bacia inclui também parte dos municípios de Mata Grande e Olho d'água do 

Casado. Uma pequena porção das nascentes encontra-se no estado de Pernambuco, onde a altitude 

média é de 550m enquanto nas proximidades da foz a altitude média fica em torno de 40m (Figura 

3). 
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Figura 3 - Mapa hipsométrico da bacia do Rio Capiá (Fonte: Elaborado pelo Autor) 
 

As sedes dos municípios de Inhapi, Canapi, Mata Grande, Ouro Branco estão totalmente inseridas na 

bacia, além de metade da área urbana de Maravilha (Figura 4). Os dados de população e crescimento 

populacional do IBGE referentes às cidades inseridas na Bacia foram tabulados na Tabela 22. 

Tabela 22 – Dados de População do IBGE (2010) - Taxas de Crescimento Populacional. 

ANO 
POPULAÇÃO (hab) TAXA DE CRESCIMENTO 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

Canapi 5.538 11.710 17.248 3,02% -1,21% -0,05% 

Inhapi 6.699 11.203 17.902 1,21% -0,54% 0,08% 

Mata Grande 5.676 19.026 24.702 1,84% -0,65% -0,13% 

Maravilha 5.129 5.147 10.276 -0,24% -4,82% -2,83% 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

Percebe-se, que as populações rurais são maiores, no entanto, como a população Rural é distribuída 

de forma difusa, trataremos no estudo somente as áreas urbanas.  
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Figura 4- Localização, Drenagem e Limites da Bacia do Rio Capiá (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

O relevo na bacia foi gerado a partir dos dados de altimetria do TOPODATA (2011) e classificado 

segundo as recomendações de EMBRAPA (2006). Como pode ser observada na Figura 5, a bacia 

apresenta em sua maior parte um relevo plano a ondulado (0 a 20%) e as áreas com relevo mais 

acidentado são próximas a foz da bacia e a sede de Mata Grande. 
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Figura 5 - Mapa de declividade da Bacia do rio Capiá (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Capiá, identificou 11 postos pluviométricos 

presentes na bacia do rio Capiá ou na sua vizinhança. A maioria dos postos tiveram os registros 

suspensos (ou indisponíveis) a partir do ano 1983. Do total, 6 postos se encontram nesta situação, 

possuindo apenas 15 a 20 anos de dados pluviométricos, tratando-se de série muito curta para 

caracterizar adequadamente as variações mensais e anuais das precipitações da bacia do rio Capiá.  

De acordo com os critérios estabelecidos no Plano, a precipitação média sobre a bacia, foi 

determinada a partir dos dados do posto Piranhas (00937022). Os preenchimentos de falhas foram 

executados através de análises de correlações entre postos próximos que apresentassem maior 

coeficiente de determinação e as análises de consistência foram determinadas através do Método da 

Dupla Massa. 

A Figura 6, mostra o gráfico das precipitações médias da bacia do Capiá, com dados do Posto Piranhas 

(00937022), de 1920 à 1983. Percebe-se que o período mais chuvoso, está localizado entre os meses 

de Março e Julho, com pico máximo no mês de Maio. O Período mais seco, são os meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro. 
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Figura 6 - Precipitações médias mensais (mm) para a bacia do rio Capiá. Fonte: Plano Diretor dos Recursos Hídircos da 
Bacia do Capiá (COHIDRO,2007) 

 

De acordo com os dados do Plano Diretor, a bacia teve chuva média anual 494,56 mm, no período 

estudado, ou seja de 1920 à 1983. O ano de 1928, foi o ano de maior seca na bacia, apenas 208 mm 

anuais, já o ano de 1977, registrou as maiores precipitações com 1049,3 mm.  

Geologicamente, a bacia do Capiá está inserida na subprovincia meridional da província Borborema 

e apresenta unidades geológicas desde o paleoproterozóico ao neoproterozóico. 

Quanto aos solos, Araújo Filho (2000) e Araújo Filho et al. (2012) identificaram mais de trinta 

unidades pedológicas. Entretanto, para o presente trabalho optou-se por utilizar as unidades 

pedológicas utilizadas por Silva et al.(2009) devido a apresentação do grau de erodibilidade associado 

calculados a partir das características pedológicas dos solos.  

Os tipos solos utilizados por Silva et al. (2009) em seu estudo e seus respectivos graus de erosividades 

estão apresentados na Tabela 23. 

Tabela 23 - Tipos, área abrangida e nível de erosividade dos solos da bacia segundo Silva et al. (2009). 

 

Fonte: Silva et al. (2009). 

Para análise da irrigação, foi elaborado o mapa da Bacia do Capiá, a partir do Zoneamento 

Agroecológico do Estado de Alagoas Potencial de Terras para Irrigação, Cavalcanti et al. (2012) 

classifica os solos da área como aráveis e de aptidão restrita ou uso especial, Figura 7. 
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Figura 7 - Mapa de Potencial de Terras para Irrigação do estado de Alagoas da Bacia do rio Capiá (Fonte: Elaborado 
pelo autor). 
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6. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Neste tópico serão detalhados os sistemas de tratamento de esgotamento sanitário existentes nas sedes 

dos municípios de Canapi e Maravilha e no Povoado Piau (município de Piranhas), todos inseridos 

na Bacia do rio Capiá, verificando o horizonte de Projeto além de analisar os dados referentes ao 

processo de tratamento. 

6.1.  Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi 

O município de Canapi está localizado na região oeste do Estado de Alagoas, limitando-se a norte 

com Itaíba e Manari (PE), a sul com os municípios de Inhapi, Senador Rui Palmeira e Poço das 

Trincheiras, a leste com Ouro Branco e Maravilha e a oeste com Mata Grande e Inhapi e pode ser 

acessado a partir de Maceió é feito através da rodovia pavimentada BR-316, com percurso em torno 

de 251 km, treze dos quais em piçarra. (MASCARENHA et al, 2005) 

O relevo no local do sistema de tratamento do município de Canapi se apresenta plano a suave 

ondulado com uma amplitude de 100 metros. A unidade geológica Belém do São Francisco (PP2bf) 

pertencente ao domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos e está representado por 

rochas metamórficas que se apresentam intensamente dobradas e moderadamente a intensamente 

fraturada com uma distribuição irregular. É constituída por leuco-ortognaisses tonalítico-

granodioríticos migmatizados, metadiorito e enclaves de supracrustais. (GEOBANK, 2015) 

O solo no local da ETE é um neossolo litólico, eutrófico típico A fraco e moderado, de textura arenosa 

e média com fase rochosa e não rochosa, pedregosa e não pedregosa, com uma cobertura vegetal do 

tipo caatinga hiperxerófila/hipoxerófila com afloramentos de rocha (ARAÚJO FILHO, 2012). 

Cavalcanti et al. (2012) classifica os solos da área como aráveis e de aptidão restrita ou uso especial 

que podem apresentar uma eficiência específica ou deficiências passiveis de correção a alto custo. A 

área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de água 

subterrânea é baixo. (MASCARENHA et al, 2005) 

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Canapi será constituída por um sistema de Digestores 

Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFA’s) seguidos de lagoas facultativas em paralelo. O sistema 

terá capacidade para tratar os esgotos a nível secundário, com considerável redução dos níveis de 

DBO e de coliformes termotolerantes, de forma que o corpo receptor, o Rio Canapi, sofra poucos 

impactos negativos. Foram considerados os aspectos característicos de lançamento, sua carga 

poluidora, estado, capacidade e tipo de utilização do corpo receptor. 
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Condições operacionais e razões vinculadas à cinética de degradação da matéria orgânica tornam por 

vezes desejável a utilização de arranjos no sistema com o objetivo maior de se obter um efluente de 

melhor qualidade. 

Os objetivos do tratamento são a remoção da carga poluidora dos esgotos pela redução, 

principalmente de DBO e sólidos suspensos, e a eliminação de microorganismos patogênicos que 

apresentam grave perigo para a saúde pública. As informações sobre o contrato e do projeto do 

sistema de tratamento estão resumidas na Tabela 24. 

Tabela 24 - Informações de contrato e de projeto do sistema de tratamento de Canapi. 
CONTRATANTE  CODEVASF 

CONTRATADA Engeprol 

CONTRATO 5.06.06.0001-00 / 2006 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO – 2007 (IBGE) 4.723 hab 

POPULAÇÃO DE FIM DE PLANO – 2027 (PROJETO) 6.160 hab 

VAZÃO MÉDIA INICIO DE PLANO 10,21 l/s 

VAZÃO MÉDIA FIM DE PLANO 12,49 l/s 

 Fonte: Elaborado pelo autor   

De acordo com os critérios expostos anteriormente, a estação de tratamento projetada será constituída 

por tratamento primário com quatro DAFA’s (5,00 x 5,00 x 4,90 de altura útil), com dois leitos de 

secagem, seguidos de tratamento secundário composto por duas lagoas facultativas operando em 

paralelo e com dimensões médias (largura x comprimento x profundidade) de 19,60 x 130,00 x 2,00 

m, cada lagoa.  

A Tabela 25, apresenta os parâmetros de projeto para dimensionamento do Digestor Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente – DAFA, a Tabela 26 apresenta os resultados do dimensionamento do DAFA e a 

Tabela 27 mostra os parâmetros para o dimensionamento das lagoas facultativas em paralelo. 

A implantação da ETE irá requerer uma área da ordem de 3,8 ha, sendo que os DAFA’s, os leitos de 

secagem e as lagoas ocuparão uma área útil de 1,40 ha.  

As lagoas facultativas foram dimensionadas com a relação comprimento / largura da ordem de 3:1, o 

que acarreta um o funcionamento hidráulico da lagoa a um reator tipo fluxo em pistão, o que as torna 

mais eficientes, assim o projeto apresenta duas lagoas facultativas (dimensões médias: 19,60 x 130,00 

x 2,00 m, cada, o projeto prevê a implantação de chicanas nas lagoas facultativas.  

 



59 
 

 
 

Tabela 25 - Parâmetros de Projeto para o dimensionamento do Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA.  

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi. 
 

Tabela 26 – Resultados do dimensionamento do DAFA.  

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi 
 

Tabela 27 - Parâmetros de Projeto para o dimensionamento das lagoas facultativas em paralelo.  

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi. 
 

O rio Canapi é corpo receptor dos efluentes oriundos do sistema de tratamento em questão. O riacho 

é o mais sinuoso da bacia do Capiá (s=1,34) e apresenta uma extensão de 54 km com uma declividade 

de 0,46%.  A sub-bacia do riacho Canapi tem uma área de drenagem de 670 km² com uma largura 

média de 12,4 km e perímetro de 130 km (COHIDRO, 1997). No trecho que o rio Canapi (Figura 8) 

- População servida P(hab) 6.160
- Vazão total média Q(m3/dia) 1.063,55
- Vazão de infiltração qi(l/s) 1,88
- Vazão total máxima Q(m3/dia) 1.963,11
- Temperatura média anual T (oC) 25,00
- Contribuição per capita de DBO CE(g/hab.dia) 54,00
- Carga orgânica aplicada COa(kg DBOt/kg bactéria/dia) 0,20
- Concentração de DBO no esgoto bruto (CE x P/Q) SO(mg/l) 312,77
- Microrganismos no manto de lodo Mml(kg/m3) 50,00
- Altura máxima do decantador Hd(m) 1,50
- Altura do zoneamento na entrada do decantador Hzd(m) 1,20
- Altura máxima do zoneamento inferior Hzi(m) 0,60
- Altura mínima do manto de lodo Hml(m) 0,80
- Velocidade superficial máxima no decantador Vsm(m/h) 1,50
- Velocidade ascencional máxima Vam(m/h) 2,00
- Velocidade máxima na abertura inferior do decantador Vid(m/h) 5,00
- Taxa máxima no vertedouro de coleta qv(l/s.m) 3,00
- Inclinação mínima das paredes do decantador graus 50,00
- Velocidade de saída dos gases Vsg(m/h) 1,00
- Número de digestores Nd 4,00

- Tempo de detenção adotado Td(h) 8,00
- Eficiência esperada Ef(%) 80,00
- Volume útil Vu(m3) 88,63
- Lado para a seção maior Lm(m) 5,00
- Carga orgânica CO(kg DBO5) 83,16
- Carga orgânica total (COx1,46) CO(kg DBOt) 121,41

- Volume de microrganismos no manto de lodo Vml(m3) 12,14
- Seção média do manto de lodo p/ a vel. ascencional de 2 m/h Sml(m2) 10,22
- Lado para um quadrado L(m) 3,20

- População servida P(hab) 6.160
- Vazão total média Q(m3/dia) 1.063,55
- Temperatura média anual do esgoto T (oC) 25,00
- Contribuição per capita de DBO CE(g/hab.dia) 54,00
- Concentração de DBO no esgoto bruto (CE x P/Q) SO(mg/l) 312,77
- Concentração de coliformes fecais no esgoto bruto Na(CF/100ml) 1,00E+07



60 
 

 
 

corta a sede do município observa-se vegetação nativa na margem direita e nenhuma ocupação 

urbana. A eficiência esperada para o sistema de tratamento projetado está resumida na Tabela 28. 

O efluente, após tratamento, será lançado no corpo receptor, considerando as vazões de esgotos de 

fim de plano, é previsto pelo projeto o alcance dos seguintes valores para DBO e Coliformes: DBO5: 

6,89 mg/l e coliformes termotolerantes de 6,90x10³ CF/100 ml.  

 
Tabela 28 - Eficiência esperada para o sistema projetado (ETE-CANAPI). 

 - Concentração de DBO no afluente SO (mg/l) 312,77 
 - Concentração de DBO no efluente SE (mg/l) 6,89 
 - Redução de DBO no sistema (SO - SE) * 100 / SO) E DBO (%) 97,8 
 - Concentração de coliformes no afluente No (CF/100ml) 1,00E+0,7 
 - Concentração de coliformes no afluente Ne (CF/100ml) 6,90E+03 
 - Redução de CF no sistema (No - Ne) * 100 / Na) E CF(%) (mg/l) 99,931 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi. 

 

 

Figura 8: Ponto a montante do local de lançamento do efluente no Rio Canapi. Coordenadas: 652950E/ 8991953N 
(Fonte: Acervo pessoal) 

 

O local de implantação da ETE e das lagoas facultativas está localizado a 1,9 km da sede do município 

e as principais estruturas da ETE podem ser observadas na Figura 9. A área no entorno apresenta 

somente mata nativa e nenhum tipo ocupação urbana ou agrícola (Figura 10).  
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Figura 9: Locais das estruturas do Esgotamento Sanitário de Canapi (a) Local de implantação da ETE com detalhe do 
Leito de Secagem e Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente. (b) Local de implantação da Elevatória-02. (c) Local de 

implantação da Lagoa Facultativa-01. (d) Local de implantação da Lagoa Facultativa-02. (Fonte: Acervo pessoal) 

 

 

Figura 10: Visão Geral da Cidade de Canapi, a partir do local de implantação da ETE. Coordenadas: 652478E/ 
8991239N (Fonte: Acervo pessoal) 

 

O local de deságue dos efluentes está localizado a 0,7 km da sede do município e apresenta um solo 

aluvionar pouco espesso recobrindo o leito rochoso do rio Canapi. A mata ciliar neste trecho do rio, 

na margem direita, se apresenta bem conservada como pode ser observado na Figura 11.  

(a) (b) 

(d) (c) 
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Figura 11: Vistas de montante (a) e jusante (b) do ponto de desague de efluentes do sistema de tratamento de esgoto de 
Canapi - Coordenadas: 653193E / 8991552N (Fonte: Acervo pessoal) 

6.2. Sistema de Esgotamaneto Sanitário de Maravilha 

O município de Maravilha está localizado na região noroeste do Estado de Alagoas, limitando se a 

norte com o município de Ouro Branco, a sul com Poço das Trincheiras, a leste com o estado de 

Pernambuco e Poço das Trincheiras e a oeste com Canapi e pode ser acessado a partir de Maceió é 

feito através das rodovias pavimentadas BR-316, com um pequeno trecho (8 km) para direita, com 

percurso total em torno de 233 km. (MASCARENHA et al, 2005) 

O relevo no local do sistema de tratamento do município de Maravilha se apresenta plano a suave 

ondulado com uma amplitude de 100 metros. A unidade geológica Belém do São Francisco (PP2bf) 

(a) (b) 
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pertencente ao domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos e está representado por 

rochas metamórficas que se apresentam intensamente dobradas e moderadamente a intensamente 

fraturada com uma distribuição irregular. É constituída por leuco-ortognaisses tonalítico-

granodioríticos migmatizados, metadiorito e enclaves de supracrustais (GEOBANK). Essa unidade é 

recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de água subterrânea é baixo. 

(MASCARENHA et al., 2005) 

A área da ETE é um luvissolo crômico de textura média/média e argilosa com cascalho, planossolo 

de textura arenosa e média/média e argilosa com cascalho e neossolo litólico de textura arenosa e 

média com cascalho e cascalhenta fase pedregosa e rochosa com cobertura vegetal do tipo caatinga 

hipoxerófila (ARAÚJO FILHO, 2012). Quanto a aptidão para cultivo irrigado, Cavalcanti et al. 

(2012) classifica ossolos da área como não aráveis que não satisfazem os mínimos requisitos para 

enquadramento em outras classes e que não são adequadas para irrigação.  

As informações sobre o contrato e do projeto do sistema de tratamento estão resumidas na Tabela 29. 

Tabela 29 - Informações de contrato e de projeto do sistema de tratamento de Maravilha. 
CONTRATANTE  CODEVASF 

CONTRATADA Engeprol 

CONTRATO 5.06.06.0001-00 / 2006 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO – 2007 (IBGE) 6.582 hab 

POPULAÇÃO DE FIM DE PLANO – 2027 (PROJETO) 9.659 hab 

VAZÃO MÉDIA INICIO DE PLANO 11,43 l/s 

VAZÃO MÉDIA FIM DE PLANO 16,77 l/s 

       Fonte: Elaborado pelo autor.   

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Maravilha será constituída por um tratamento 

preliminar e sistema de DAFA’s seguidos de um tratamento secundário com lagoas de estabilização 

em série. O sistema terá capacidade para tratar os esgotos a nível secundário, com considerável 

redução dos níveis de DBO e de coliformes termotolerantes, de forma que o corpo receptor, o Riacho 

Senhor Nosso, sofra pequeno impacto negativo. Foram considerados os aspectos característicos de 

lançamento, sua carga poluidora, estado, capacidade e tipo de utilização do corpo receptor. 

 As Tabela 30 e Tabela 31 apresentam os parâmetros de projeto para o dimensionamento do 

tratamento primário, e os resultados deste dimensionamento, já a Tabela 32, define os parâmetros de 

projeto para o dimensionamento do tratamento a nível secundário, que são as lagoas facultativas. 
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Tabela 30 - Parâmetros de Projeto para o dimensionamento do Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA. 

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maravilha 

 

Tabela 31 – Resultados do dimensionamento do DAFA. 

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maravilha 

 

Tabela 32 - Parâmetros de Projeto para o dimensionamento das lagoas facultativas em paralelo. 

 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maravilha 
 

As lagoas facultativas foram dimensionadas com a relação comprimento / largura da ordem de 3:1, o 

que acarreta um o funcionamento hidráulico da lagoa a um reator tipo fluxo em pistão, o que as torna 

mais eficientes, assim o projeto apresenta duas lagoas facultativas (dimensões médias: 36,00 x 125,00 

x 2,00 m, cada, o projeto prevê a implantação de chicanas nas lagoas facultativas.  

A implantação da ETE irá requerer uma área da ordem de 6,1 ha, sendo que o tratamento preliminar, 

os DAFA’s, os leitos de secagem e as lagoas ocuparão uma área útil de 2,0 ha. O efluente após 

- População servida P(hab) 9.659
- Vazão total média Q(m3/dia) 1.529,22
- Vazão de infiltração qi(l/s) 2,14
- Vazão total máxima Q(m3/dia) 2.864,99
- Temperatura média anual T (oC) 25,00
- Contribuição per capita de DBO CE(g/hab.dia) 54,00
- Carga orgânica aplicada COa(kg DBOt/kg bactéria/dia) 0,20
- Concentração de DBO no esgoto bruto (CE x P/Q) SO(mg/l) 341,08
- Microrganismos no manto de lodo Mml(kg/m3) 50,00
- Altura máxima do decantador Hd(m) 1,50
- Altura do zoneamento na entrada do decantador Hzd(m) 1,20
- Altura máxima do zoneamento inferior Hzi(m) 0,60
- Altura mínima do manto de lodo Hml(m) 0,80
- Velocidade superficial máxima no decantador Vsm(m/h) 1,50
- Velocidade ascencional máxima Vam(m/h) 2,00
- Velocidade máxima na abertura inferior do decantador Vid(m/h) 5,00
- Taxa máxima no vertedouro de coleta qv(l/s.m) 3,00
- Inclinação mínima das paredes do decantador graus 50,00
- Velocidade de saída dos gases Vsg(m/h) 1,00
- Número de digestores Nd 2,00

- Tempo de detenção adotado Td(h) 8,00
- Eficiência esperada Ef(%) 80,00
- Volume útil Vu(m3) 254,87
- Lado para a seção maior Lm(m) 7,00
- Carga orgânica CO(kg DBO5) 260,79
- Carga orgânica total (COx1,46) CO(kg DBOt) 380,76

- Volume de microrganismos no manto de lodo Vml(m3) 38,08
- Seção média do manto de lodo p/ a vel. ascencional de 2 m/h Sml(m2) 29,84
- Lado para um quadrado L(m) 5,46

- População servida P(hab) 9.659
- Vazão total média Q(m3/dia) 1.529,22
- Temperatura média anual do esgoto T (oC) 25,00
- Contribuição per capita de DBO CE(g/hab.dia) 54,00
- Concentração de DBO no esgoto bruto (CE x P/Q) SO(mg/l) 341,08
- Concentração de coliformes fecais no esgoto bruto Na(CF/100ml) 1,00E+07
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tratamento será lançado no corpo receptor, considerando as vazões de esgotos de fim de plano, pelo 

projeto é previsto os seguintes valores para DBO e Coliforme: DBO5: 5,06 mg/l e coliformes 

termotolerantes de 3,56x10³ CF/100 ml. A eficiência esperada para o sistema de tratamento projetado 

está resumida na Tabela 33. 

Tabela 33 - Eficiência esperada para o sistema projetado (ETE-MARAVILHA). 

 - Concentração de DBO no afluente SO (mg/l) 341,08 
 - Concentração de DBO no efluente SE (mg/l) 5,06 
 - Redução de DBO no sistema (SO - SE) * 100 / SO) E DBO (%) 98,52 
 - Concentração de coliformes no afluente No (CF/100ml) 1,00E+0,7 
 - Concentração de coliformes no afluente Ne (CF/100ml) 3,56E+03 
 - Redução de CF no sistema (No - Ne) * 100 / Na) E CF(%) (mg/l) 99,9644 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maravilha 
 

O emissário final tem a função de proporcionar a disposição final dos efluentes tratados pela ETE no 

corpo receptor, o Riacho Senhor Nosso. Este emissário funcionará por gravidade, e seu 

dimensionamento foi realizado considerando-se a faixa compreendida entre a vazão média de 

primeira etapa e a vazão máxima de final de plano. O emissário será em PVC Vinilfort, DN 250, com 

extensão de 93 m, e está localizado nas coordenadas 679581E / 7989853N. 

A Figura 12 mostra a localização geográfica do sistema de tratamento e o ponto de deságue no riacho 

Maravilha. 
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Figura 12: Detalhe do local de desague nas coordenadas: 679698E / 8978813N (a) vista geral, do local de deságue do 
efluente tratado no Riacho Senhor Nosso, a partir da estrada vicinal de acesso a ETE (b) visão geral do riacho Senhor 

Nosso (Fonte: Acervo pessoal e Google Earth). 

6.3. Sistema de Esgotamaneto Sanitário do Povoado de Piau, Município de Piranhas 

 O município de Piranhas está localizado na região oeste do Estado de Alagoas, limitando-se a 

norte com os municípios de Inhapi, a sul com Canindé do São Francisco (SE) (Rio São Francisco), a 

leste, com os municípios de Pão de Açúcar e São José da Tapera e a oeste com Olho D’ Água do 

Casado com acesso a partir de Macei ó é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR-101, 

AL-220 e AL-225, com percurso em torno de 291,40 km. (MASCARENHA et al, 2005) 

O relevo no local do sistema de tratamento do município de Canapi se apresenta plano a suave 

ondulado com uma amplitude de 100 metros. A unidade geológica Suíte Intrusiva Serra do Catu 

(NP3_gamma_3scs) pertencente ao domínio dos complexos granitoides não deformados e está 

representado por rochas ígneas que se apresentam não dobradas e moderadamente fraturada com uma 

distribuição irregular. É constituída por séries graníticas alcalinas (Alcalifeldspatos granitos, 

sienogranitos, monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, quartzossienitos, sienitos, quartzo-

alcalissienitos, alcalissienitos, etc). (GEOBANK, 2015) 

Os solos no local da ETE são: luvissolo crômico de textura média e média/ argilosa fase pedregosa; 

planossolo haplico de textura média (leve)/ média e argilosa pedregosa e não pedregosa; e neossolo 

litólico de textura média e arenosa com uma fase pedregosa e rochosa com uma cobertura vegetal do 

tipo caatinga hipoxerófila (ARAÚJO FILHO, 2012). Quanto a aptidão para agricultura irrigada, 

Cavalcanti et al. (2012) classifica os solos da área como não aráveis que não satisfazem os mínimos 

requisitos para enquadramento em outras classes e que não são adequadas para irrigação. As 

informações sobre o contrato e do projeto do sistema de tratamento estão resumidas na Tabela 34. 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 34 - Informações de contrato e de projeto do sistema de tratamento do povoado de Piau. 
CONTRATANTE  PMP 

CONTRATADA PMP 

CONTRATO - 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO – 2008 (PROJETO) 4.117 hab 

POPULAÇÃO DE FIM DE PLANO – 2028 (PROJETO) 7.030 hab 

VAZÃO MÉDIA INICIO DE PLANO 6,17 l/s 

VAZÃO MÉDIA FIM DE PLANO 10,22 l/s 

     Fonte: Elaborado pelo autor.   

O Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário do povoado Piau, será constituído de um processo 

de tratamento a nível secundário, totalmente anaeróbio, composto de reatores anaeróbios de fluxo 

ascendente do tipo UASB, seguidos por filtros anaeróbios a fim de proporcionar uma maior eficiência 

ao tratamento. Esses dois reatores anaeróbios Conferem ao sistema de tratamento uma capacidade de 

remoção complementar da matéria orgânica, que pode se dar por duas vias. Os mecanismos de 

remoção da matéria orgânica predominam, pela combinação dos efeitos das zonas de digestão ou 

manto de lodo e de decantação existentes nos reatores tipo UASB e pela filtração através do meio 

suporte existente na unidade sequencial de tratamento composta por filtros. Em seguida, realiza-se a 

remoção da DQO solúvel remanescente através da formação do biofilme no meio suporte presente o 

filtro anaeróbio. Nesse caso, a extensão de formação do biofilme e da própria remoção de material 

carbonáceo por via bioquímica passa a depender da quantidade de matéria orgânica presente no 

efluente do reator UASB.  

Com o uso do filtro anaeróbio, e somente assim, é possível ter uma estação de tratamento de esgoto 

totalmente anaeróbia, com custos baixíssimos de implantação e operação. O efluente de um filtro 

anaeróbio é geralmente bastante clarificado e tem relativamente baixa concentração de matéria 

orgânica, inclusive dissolvida, porém é rico em sais minerais. É muito bom para uso (reúso) em 

hidroponia ou para irrigação com fins produtivos. As baixas concentrações de sólidos suspensos 

também facilitam a desinfecção por processos físicos ou químicos. 

Não se pretende que o filtro anaeróbio propicie um efluente final com a mesma qualidade do efluente 

de um bom reator aeróbio, mas sistemas completamente anaeróbio, compostos com filtro anaeróbio, 

podem remover, na prática, mais de 80% da matéria orgânica, e em muitos casos são suficientes para 

resolver os problemas causados pelos esgotos. A Tabela 35 mostra os principais critérios e parâmetros 

de projeto. 

Tabela 35 - Principais critérios e parâmetros de projeto (ETE-PIAU) 
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    UASB FA 
Altura do meio suporte  (m) - ≤  1,2 
Carga hidráulica volumétrica  (m³/m³.d) ≤  5,0 - 
Carga orgânica volumétrica  kgDBO/m³.d) ≤ 15,0 0,25 a 0,75 
Taxa de aplicação superficial (m³/m³.d) - 6 a 10 
TDH (h) 4 a 10 5 a 10 
Velocidade ascensional na vazão média (m/h) 0,5 a 0,7 - 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do povoado de Piau, Piranhas/AL 

 

Considerando as vazões de esgotos de fim de plano, a eficiência esperada do sistema de tratamento 

projetado está resumida na Tabela 36.  

Tabela 36 - Eficiência esperada para o sistema projetado (ETE-PIAU). 

 - Concentração de DBO no afluente SO (mg/l) 430 
 - Concentração de DBO no efluente SE (mg/l) 32,89 
 - Redução de DBO no sistema (SO - SE) * 100 / SO) E DBO (%) 92,36 

 Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do povoado de Piau, Piranhas/AL 

 

O efluente após tratamento será lançado no corpo receptor, do ponto de lançamento até o deságue no 

rio Capiá tem-se 3,4 km, ver Figura 13.  
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Figura 13: Localização geográfica do sistema de tratamento e detalhes do corpo receptor nas coordenadas: (a) visão 
geral do corpo receptor nas coordenadas: 644699E/ 8951679N. (b) visão geral do corpo receptor nas coordenadas: 

644400E/ 8952218N.   (Fonte: Acervo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

  

(b) (a) 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1. Proposta de Metodologia para Análise das Possibilidades de Reuso de Efluentes Domésticos 
no Semiárido 

Este item tem como objetivo apresentar e explicar um fluxograma funcional que tem a intenção de 

propor uma metodologia para auxiliar o gestor a encontrar as melhores possibilidades de reúso de 

efluentes tratados em áreas urbanizadas no semiárido.  

Para tanto há a necessidade de conhecimento prévio de estudos consoantes há região, o que determina-

se a partir da caracterização da área de estudos, nesta etapa deve-se verificar os estudos de solo já 

realizados na região, análises de mapas que levantem o maior número de informações possíveis das 

áreas, em especial: mapas de uso e ocupação do solo, mapas de irrigação, mapas de relevo, enfim o 

maior conhecimento da região, possibilitará um melhor trabalho de campo, para analisar as melhores 

possibilidades. 

Após o conhecimento da região de estudo, tem-se o diagnóstico dos sistemas de tratamento, além do 

levantamento de informações pertinentes as cidades, distritos ou povoados estudados, no tocante a 

economia, agricultura, pecuária. Nesta fase é importante que o gestor tenha conhecimentos mínimos 

na definição e classificação do reuso, para que com esse embasamento teórico considere os aspectos 

de: saúde pública, econômicos e socioculturais, ligados a prática do reuso. 

Após o conhecimento da área em estudo, considerando as principais características  da   região   em   

estudo como a disponibilidade e qualidade hídrica, a forma de gerenciamento dos recursos hídricos, 

identificando os mananciais abastecedores, corpos receptores e a existência de entidades reguladoras 

e/ou agência de bacia, a metodologia se divide em duas frentes, a primeira que seria as avaliações 

acerca dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da região, neste sentido, deve-se identificar e localizar 

o universo de ETE’s, bem como as formas de tratamento realizadas nestas, a origem, a quantidade e 

a qualidade dos efluentes gerados. A averiguação da disponibilidade de área para expansão do 

tratamento também é importante para posterior identificação das possibilidades do tratamento de 

adequação.  

A segunda frente, é balizada pela averiguação dos possíveis usos, de forma a identificar e localizar 

áreas para reuso agrícola e paisagístico, industriais, além de áreas recreacionais. A Figura 14 mostra 

o fluxograma proposto para avaliação de possibilidades de reúso de efluentes tratados. 
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Figura 14: Fluxograma da Metodologia Proposta de Avaliação de Possibilidades de Reúso no Semiárido. Adaptado de 
Giordani (2002). 
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Um dos fatores a serem considerados será a aceitabilidade dos usuários, fator este ligado a qualidade 

esperada para a água de reuso, bem como o tipo de reuso a ser aplicado, esses fatores serão definidos 

pela verificação dos padrões de reúso, o que definirá se o tipo de reúso a ser aplicado tem os padrões 

atendidos pelo sistema de tratamento estudado, ou se será necessário implantar um novo sistema de 

tratamento, para que o efluente tratado possa ser usado com maior segurança. 

Com os padrões de reúso atendidos, deverá ser realizado o estudo de viabilidade econômica, para 

definição da implantação do reúso especificado. Neste trabalho, a indicação econômica foi levada em 

consideração apenas na metodologia proposta, sendo assim objeto de estudo posterior, visto que a 

pesquisa não propunha estudos econômicos. 

7.2. Avaliação das Possibilidades de Reúso na Bacia do Capiá 

Este item apresentará o resultado da aplicação da proposta de metodologia de avaliação das 

possibilidades de reúso do efluente tratado, na bacia do rio Capiá. Para melhor acompanhamento, a 

aplicação da metodologia foi subdividida em quatro tópicos: (a) avaliação espacial e quantitativa; (b) 

avaliação qualitativa; (c) avaliação das atividades passíveis de reúso; (d) verificação dos padrões de 

reúso. 

a) Avaliação Espacial e Quantitativa 

Neste item realiza-se um estudo pormenorizado das ETE’s que são os principais alvos de averiguação 

das possibilidades de reúso. De acordo com o diagnóstico apresentado no item 6, do referido trabalho, 

tem-se na Bacia do rio Capiá três Sistemas de Esgotamento Sanitário a serem implantados, são eles: 

• Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Canapi; 

• Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Maravilha; 

• Sistema de Esgotamento Sanitário do Povoado de Piau, Município de Piranhas. 

 

b) Avaliação Qualitativa 

A avaliação qualitativa, será verificada a partir dos dados dos projetos estudados, visto que não há 

Estação de Tratamento de esgotos implantada na bacia. 

 

c) Avaliação das Atividades Passíveis de Reúso 

Mesmo a bacia do Capiá, não possuir demanda de recursos hídricos para irrigação, a atividade 

agrícola torna-se uma grande variável para receber o efluente tratado, para que se aproveite ao 

máximo as águas destinadas aos centros urbanos, no entanto será necessário implantação de estruturas 
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de controle, visto que o uso na agricultura não é constante, ou seja, nem sempre o uso agrícola 

necessitará de todo efluente tratado, seja na mudança de cultivo, no replantio, nas épocas de chuvas.  

Assim, mesmo ao ser implantado um sistema de reúso, que seja analisado a possibilidade, caso haja 

efluentes excedentes das estações de tratamento ou das atividades de reúso, que estes estejam próprios 

para o lançamento enquadrados na Resolução CONAMA 357/2005. 

Para tanto deverá ser previsto a implantação de estruturas de controle, com duas finalidades, 

armazenar o efluente tratado, e controlar o lançamento do efluente excedente ao corpo receptor. 

Para o armazenamento, pode-se implantar reservatórios ou até mesmo barreiros, já a estrutura de 

controle deverá prevê dispositivos de mudança de fluxo, para que o efluente excedente siga para o 

corpo receptor. 

De acordo com MOTA et al., (2009) o setor agrícola se destaca como principal usuário da água de 

reúso. No entanto, lembra que não existe irrigação com esgoto tratado na época das chuvas e que 

existem regiões onde a atividade agrícola não é expressiva para o reúso, e outras onde se poderão 

empregar diversos tipos de reúso simultaneamente. 

Neste sentido os tanques de controle, poderiam ser aproveitados para criação de peixes, podendo o 

efluente ser retirado a partir de bombeamento, assim o efluente excedente, ou uso da vazão de saída, 

que seria a vazão média da ETE estudada. 

Outra variável que deverá ser considerada para o uso de água tratada, é a rega dos jardins de praças 

públicas, para tanto será necessário o uso de carros pipas, este poderá ser adquirido pelo interessado 

em usar o efluente tratado, que seria o ente municipal, visto que poderia economizar com água tratada 

para um uso não tão nobre da mesma. 

Na mesma ideia da rega de jardins, está a lavagem de espaços públicos, que recai ao ente municipal 

a responsabilidade de manter os equipamentos urbanos e comunitários em bom estado de conservação 

e limpeza. 

Após o levantamento das formas de tratamento, verificar os possíveis usos do efluente, como a Bacia 

é predominantemente agrícola, com pouca vocação para irrigação de grandes culturas, indicar que as 

plantações são da agricultura familiar, voltadas para o plantio de milho, feijão e palma. 

Do mesmo modo que foi especializada a oferta de efluente, pretende-se indicar os maiores potenciais 

para reúso do efluente tratado, são eles: 

• Agrícola; 

• Tanques de piscicultura; 

• Parques e praças da cidade, locais onde ocorrem lavagem de áreas públicas e rega de jardins; 
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No tocante ao reúso agrícola, destacamos a informação gerada no mapa da Figura 7 - Mapa de 

Potencial de Terras para Irrigação do estado de Alagoas da Bacia do rio Capiá, que são as classes que 

foram enquadradas as terras da bacia. Pelo mapa, teremos duas classes que serão analisadas: 

• Classe 4 – Terras aráveis de aptidão restrita ou uso especial. Podem apresentar uma excessiva 

eficiência específica ou deficiências susceptíveis de correção a alto custo, ou ainda que 

limitem sua utilidade para determinadas culturas muito adaptadas ou que requeiram métodos 

específicos de irrigação. Classe Restrita. 

• Classe 6 – Terras não aráveis. Incluem terras que não satisfazem os mínimos requisitos para 

enquadramento em outras classes e que não são adequadas para irrigação. Classe Inapta. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Capiá, (COHIDRO, 1997) avaliou a 

implantação de lotes tipo com área de 20 ha, que chamou Módulo de Irrigação. Nesses módulos foi 

quantificada as áreas a serem ocupadas pelas culturas selecionadas, ver Tabela 37.  

Tabela 37 - Módulo de Irrigação (20 ha) 

CULTURA DÉFICIT (t) t/ha ÁREA (ha) % DA ÁREA 

1 – Manga 117.000 18 5 25 

2 – Limão --- 30 3 15 

3 – Maracujá 65.000 18 4 20 

4 – Uva 9.000 25 0,4 2 

5 – Goiaba --- 30 1 5 

6 – Graviola --- 15 0,6 3 

7 – Feijão 131.000 2,5 3 15 

8 – Milho 2.952.000 5 3 15 

Total --- --- 20 100 

      Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Capiá. COHIDRO (1997). 

Culturas perenes e semi-perenes são atualmente excelentes alternativas para a agricultura irrigada, 

especialmente quando utilizados métodos de micro-aspersão e gotejamento.  Atualmente, em áreas 

irrigadas do Nordeste brasileiro, tem sido grande o sucesso com a fruticultura associada à irrigação 

localizada, com obtenção de frutos com qualidade superior a de outros Estados do país. (COHIDRO, 

1997). 
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Assim, para efeito de Estudo, foram selecionadas, as culturas da goiaba, graviola, limão, manga e 

maracujá. As culturas de subsistência milho e feijão, foram extraídas por não se enquadrarem no reúso 

agrícola, restrito.  

A taxa de irrigação, extraída do Relatório Síntese do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio Capiá (COHIDRO, 2007), foi de 0,9 l/s.ha, durante 8 meses e jornada de 12 horas diárias. 

 

d) Verificação dos Padrões de Reúso 

Com análise das indicações de melhor possibilidade de reúso, analisar para as atividades, quais os 

padrões necessários para uso do efluente tratado, analisando os processos de tratamento para 

atendimento, de acordo com o explicitado no item 3.5 do referido trabalho. Neste tópico será 

analisado nada mais, nada menos se o efluente tratado poderá ser usado nas formas potenciais de 

reuso. 

7.2.1. Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Canapi/AL 

a) Avaliação Espacial e Quantitativa 

Com uma vazão média de fim de plano de 12,49 l/s, atendendo a população da sede municipal de 

Canapi, de população de fim de plano (2027), de 6160 habitantes, para população de início de plano 

(2007), de 4.723 habitantes, tem-se a vazão média de 10,21 l/s. O projeto prevê a implantação do 

Sistema em etapa única. 

A Figura 15 mostra a localização geográfica dos pontos de interesse referentes ao sistema de 

tratamento de esgoto de Canapi e os detalhes das áreas propostas para utilização da água de reúso. 

O Mapa de Potencial de Terras para Irrigação do estado de Alagoas da Bacia do rio Capiá (Figura 7), 

indica que a região onde está implantada a ETE de Canapi, bem como a área escolhida para que possa 

a vir receber o efluente tratado para o uso agrícola, está enquadrada na Classe 4 - Terras aráveis de 

aptidão restrita ou uso especial. Podem apresentar uma excessiva eficiência específica ou deficiências 

susceptíveis de correção a alto custo, ou ainda que limitem sua utilidade para determinadas culturas 

muito adaptadas ou que requeiram métodos específicos de irrigação. Classe Restrita. 
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Figura 15 - Localização geográfica do sistema de tratamento e das áreas propostas para utilização da água de reúso. (a) 
Vista para jusante na margem direita próxima ao deságue do emissário (b) Vista para montante na margem direita 

próxima ao deságue do emissário Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

b) Avaliação Qualitativa 

 

Como visto no diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi, o tratamento a ser 

implantado em etapa única, consiste de: tratamento preliminar (Gradeamento, Caixa de areia e Calha 

Parshall), Tanque de Equalização, Reator UASB (DAFA), Leito de Secagem de Lodo e Lagoa 

Facultativa. 

O sistema terá capacidade para tratar os esgotos a nível secundário, com considerável redução dos 

níveis de DBO e de coliformes termotolerantes. O tratamento primário será realizado com o emprego 

(a) (b) 
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de digestores anaeróbios de fluxo ascendente – DAFA’s. Esses digestores não possuem nenhum 

material para suportar ou concentrar a biomassa, operando inteiramente com crescimento disperso, o 

Tratamento Secundário se dará pelo sistema de lagoas de estabilização em paralelo, constituído de 

duas lagoas facultativas, com profundidade entre 1,0 e 2,5 m onde se desenvolve uma grande 

variedade de microorganismos, sendo os mais importantes, as algas e bactérias de cuja simbiose 

resulta a eficiência do tratamento. A Figura 16 mostra o Fluxograma do Tratamento de Esgotos 

Domésticos de Canapi/AL. 

 

DBO - 312,77 mg/l

CF - 1,00E+07 CF/100ml

DBO - 62,55 mg/l

CF - 1,00E+06 CF/100ml

DBO - 6,89 mg/l

CF - 6,90E+03 CF/100ml

TRATAMENTO 
PRELIMINAR

ELEVATÓRIA
02

DAFA / UASB

LAGOA
FACULTATIVA

LEITO
DE

SECAGEM

RECIRCULAÇÃO
DO LODO

 

Figura 16 - Fluxograma do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos de Canapi/AL Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

c) Avaliação das Atividades Passíveis de Reúso 

A principal atividade a ser beneficiada pelo sistema de reúso na ETE de Canapi, seria a atividade 

agrícola, onde uma área identificada na Figura 15, poderia receber o efluente tratado para irrigação 

de culturas alimentícias processadas comercialmente, que de acordo com o apresentado na Tabela 4, 

são as culturas que recebem processamento físico ou químico, prévio à comercialização, suficiente 

para a destruição de patógenos. No entanto, o manejo desta irrigação deverá considerar acesso restrito 

ao público, além de indicar o método de irrigação localizado, assim os operadores do sistema de 

irrigação, terão pouco contato com o efluente. 

Além do reuso agrícola, o efluente tratado poderá ser utilizado na rega dos jardins das praças públicas, 

bem como na lavagem da mesma, visto que as praças de Canapi, tem grande porção de suas áreas 
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alguma pavimentação. A Figura 17 indica as áreas públicas consideradas para o reúso paisagístico a 

partir do efluente tratado na ETE de Canapi.  

 

  

  

(a) (b) 

(d) (c) 
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Figura 17: Mapas de Localização das áreas passíveis de utilização de água de reuso e seus respectivos detalhes. (a)(c) 
Praças com partes passíveis de irrigação.(b)(d)(e)(f) Praças onde a água pode ser utilizada para lavagem.  

 

A Tabela 38, indica as coordenadas geográficas, das Praças Públicas da sede municipal de Canapi. 

Tabela 38: Coordenadas geográficas das áreas passíveis de utilização de água de reuso 
Local Detalhe Coordenada E Coordenada N 

Praça 01 (a) 653164.38 8991888.01 
Praça 02 (b) 653330.00 8991928.00 
Praça 03 (c) 653790.38 8991763.77 
Praça 04 (d) 653580.06 8991841.51 
Praça 05 (e) 653671.60 8991950.48 
Praça 06 (f) 652993.85 8991899.75 

  Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

d) Verificação dos Padrões de Reúso 

Neste item, foi avaliado se as possibilidades para o reúso do efluente tratado na ETE de Canapi-AL, 

poderão ser implementadas, para tanto será avaliado se o sistema de tratamento projetado atenderá 

aos padrões de reúso para as atividades especificadas: reúso agrícola e reúso urbano, para rega de 

jardins e lavagem de espaços públicos.  A  

Tabela 39 mostra os padrões de reúso para as possíveis atividades, relativos a DBO, já a Tabela 40 

mostra os padrões referentes aos Coliformes termotolerantes. 

Entre os tipos de reúso especificados nas Tabelas  

Tabela 39 e Tabela 40, tem-se: 

• Agrícola:  Culturas alimentícias processadas comercialmente; 

• Piscicultura: Tanques de piscicultura; 

• Urbano Irrestrito: irrigação (campos de esporte, parques, jardins e cemitérios, etc.) e limpeza 

de ruas e outros usos com exposição similar; 

• Urbano Restrito: irrigação (parques, canteiros de rodovias, etc.) e usos ornamentais e 

paisagísticos em áreas com acesso controlado ou restrito ao público.  

(e) (f) 
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Tabela 39 - Padrões relativo à DBO: ETE – CANAPI. 

USEPA CONAMA PROSAB OMS

AGRÍCOLA < 10 mg/l < 10 mg/l 6,89 mg/l SIM

PSICULTURA < 10 mg/l < 10 mg/l 6,89 mg/l SIM

URBANO IRRESTRITO < 10 mg/l 6,89 mg/l SIM

URBANO RESTRITO < 30 mg/l 6,89 mg/l SIM

DBO

PADRÃO EXIGIDOTIPO DE REÚSO
PROJETO

ATENDE O 
EXIGIDO

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 40 - Padrões relativo à Coliformes Termotolerantes: ETE – CANAPI 

USEPA CONAMA PROSAB OMS

AGRÍCOLA < 200/100ml < 4000/100ml < 10.000/100 ml < 1.000/100 ml 6,99 x 10³ /l00 ml PROSAB

PSICULTURA < 1.000/100 ml < 1.000/100 ml 6,99 x 10³ /l00 ml NÃO

URBANO IRRESTRITO < 14/100 ml < 200/100ml < 200/100 ml6,99 x 10³ /l00 ml NÃO

URBANO RESTRITO < 200/100ml < 10.000/100 ml < 1.000/100 ml 6,99 x 10³ /l00 ml PROSAB

TIPO DE REÚSO

COLIFORMES TERMOTOLERANTES
ATENDE O 
EXIGIDO

PADRÃO EXIGIDO
PROJETO

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Analisando as Tabelas 39 e Tabela 40, verifica-se que são atendidos os padrões exigidos para 

atendimento da DBO, já os padrões para coliformes termotolerantes, são atendidos apenas para os 

critérios do PROSAB, para os usos: agrícola e urbano restrito. 

Segundo os autores do PROSAB, as diretrizes da USEPA são omissas em relação aos helmintos, 

vindo assim de encontro com os critérios da OMS (2006a), Tabela 7, os quais são relativamente 

rigorosos quanto à remoção de helmintos, porém, mais permissíveis no que diz respeito à qualidade 

bacteriológica (FLORÊNCIO et al., 2006). 

Desta forma, relembrando o exposto na  

Tabela 21, a obtenção de um efluente tratado com concentração de CF < 200 NMP/100 ml – como 

recomendado para o reúso em irrigação irrestrita, ou como indicado para corpos d’água classe 2 – só 

é possível por lagoas de maturação em sequência a uma ou mais lagoas anteriores, por reator UASB 

seguido de aplicação de escoamento superficial ou com a prática de um processo complementar de 

tratamento por desinfecção. 

No que se refere ao PROSAB, o padrão de qualidade de efluentes são expressos apenas em termos 

de coliformes termotolerantes e ovos de helmintos  
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Tabela 6, onde verifica-se a preocupação com critérios de proteção à saúde (qualidade 

microbiológica), tendo como objetivo a proteção da saúde dos consumidores, dos trabalhadores e do 

público com acesso às áreas irrigadas com água de reúso.  

Assim, o efluente gerado na ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi, atende aos 

parâmetros referentes a DBO, no entanto no tocante aos coliformes termotolerantes, atende apenas 

aos usos agrícola e urbano restrito. Como no caso do uso urbano, seria para lavagem de ruas, o reúso 

para esta estação de tratamento, se resumirá ao reúso agrícola. 

Para tanto, será sugerido a adequação à ETE, que seja a implantação do pós-tratamento: aplicação do 

hipoclorito de sódio (NaOCl), uma vez que as pesquisas do PROSAB (GONÇALVES, 2003), 

demonstram ser este o produto mais adequado para cloração em sistemas simples e de pequeno porte, 

em virtude da facilidade de aplicação em pequenas vazões operacionais, do baixo risco de manuseio 

e armazenamento e do baixo custo.  

De acordo com dados de vazão do projeto e a taxa de 0,9 l/s.ha para 12 horas de jornada, ou 0,45 

l/s.ha para ciclo de 24 horas, o reúso agrícola para ETE-CANAPI poderá irrigar uma área entre 22,69 

há e 27,76 há, de acordo com a Tabela 41. 

Tabela 41 – Área Irrigada para o reúso agrícola (restrito) da ETE-CANAPI. 

Vazão (l/s) Taxa de irrigação 
(l/s.ha ciclo de 24 h) 

Área Irrigada 
(hectare) 

Início de plano - 10,21 0,45 22,69 

Fim de plano - 12,49 0,45 27,76 

    Fonte: Elaborado pelo Autor. 

7.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Maravilha/AL 

a) Avaliação Espacial e Quantitativa 

Com uma vazão média de início de plano (2007) de 12,84 l/s, atendendo a população da sede 

municipal de Maravilha, para a população de 6.582 habitantes e uma vazão média de fim de plano 

(2027) igual a 17,71 l/s de 9.659 habitantes. O projeto prevê a implantação do Sistema em etapa única. 

O Mapa de Potencial de Terras para Irrigação do estado de Alagoas da Bacia do rio Capiá (Figura 7), 

indica que a região onde está implantada a ETE de Maravilha, bem como a área escolhida para que 

possa a vir receber o efluente tratado para o uso agrícola, está enquadrada na Classe 6 - Terras não 

aráveis, porém nas visitas de campo, foi localizada uma área de plantação de palma, o que mostra que 

o solo poderá receber alguma cultura da região. Neste ponto ressalta-se pela visita de campo, as 

plantações de palma, que indica que a terra poderá ser trabalhada para receber plantação de cultura 

que se adapte à região. 
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Na proximidade ao sistema de tratamento, Figura 18 quanto ao uso e ocupação do solo, observa-se 

plantações de palma (Figura 18a e Figura 18b), terras aradas sendo preparadas para cultivo (Figura 

18c), e criação de gado (Figura 18d). Cabe ressaltar que o solo nos locais onde as palmas estão sendo 

cultivadas apresentam solo encharcado. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 18: Localização geográfica da ETE de Maravilha e detalhe das áreas próximas ao local de implantação. (a) Visão 
geral da área de implantação - Coordenadas: 679488E / 8979727N (b) Detalhe da plantação de Palma - Coordenadas: 
679698E / 8978813N. (c) Área de solo encharcado preparado para cultivo - Coordenadas: 679488E / 8979727N (d) 
Detalhe da área com foco na criação de gado - Coordenadas: 679488E / 8979727N (Fonte: Elaborado pelo autor) 

  

(d) (c) 
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b) Avaliação Qualitativa 

Como visto no diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi, o tratamento a ser 

implantado em etapa única, consiste de: tratamento preliminar (Gradeamento, Caixa de areia e Calha 

Parshall), Tanque de Equalização, Reator UASB (DAFA), Leito de Secagem de Lodo e Lagoa 

Facultativa, este sistema é idêntico ao tratamento do sistema de esgotamento sanitário de Canapi.  

O sistema terá capacidade para tratar os esgotos a nível secundário, com considerável redução dos 

níveis de DBO e de coliformes termotolerantes. O tratamento primário será realizado com o emprego 

de digestores anaeróbios de fluxo ascendente – DAFA’s. Esses digestores não possuem nenhum 

material para suportar ou concentrar a biomassa, operando inteiramente com crescimento disperso, o 

Tratamento Secundário se dará pelo sistema de lagoas de estabilização em paralelo, constituído de 

duas lagoas facultativas, com profundidade entre 1,0 e 2,5 m onde se desenvolve uma grande 

variedade de microorganismos, sendo os mais importantes, as algas e bactérias de cuja simbiose 

resulta a eficiência do tratamento. A Figura 19 mostra o Fluxograma do Tratamento de Esgotos 

Domésticos de Maravilha/AL.  

 

DBO - 341,08 mg/l
CF - 1,00E+07 CF/100ml

DBO - 68,22 mg/l
CF - 1,00E+06 CF/100ml

DBO - 5,06 mg/l
CF - 3,56E+03 CF/100ml

REDE
COLETORA

DAFA / UASB

LAGOA
FACULTATIVA

LEITO
DE

SECAGEM

 

Figura 19 - Fluxograma do Tratamento de Esgotos Domésticos de Maravilha/AL. Fonte: Elaborado pelo Autor. 
  

c) Avaliação das Atividades Passíveis de Reúso 



85 
 

 
 

Conforme os passíveis usos do efluente tratado na ETE de Canapi, o principal uso será para 

agricultura, com a região ao entorno na ETE apresenta alguns açudes, inclusive um açude do DNOCS, 

pode-se acrescentar as atividades de reúso no tocante à piscicultura. 

No que se refere a piscicultura, a mesma poderia ser desenvolvida após a implantação de um barreiro, 

assim o efluente tratado na ETE, alimentaria este barreiro, que já seria a estrutura de armazenamento 

e controle, visto que o mesmo poderá ser implantado na área alagada, a montante do ponto de deságue 

do emissário. Assim o efluente excedente continuaria no leito do riacho Nosso Senhor. 

Além das duas atividades descritas, tem-se a possibilidade de uso nas regas dos jardins e lavagem de 

áreas públicas, ver Figura 20. 

 

  

(a) (b) 



86 
 

 
 

  

  

  

Figura 20 - Mapas de Localização das áreas passíveis de utilização de água de reuso para ETE de 

Maravilha e seus respectivos detalhes. (a)(b) Praças com jardins passíveis de irrigação. (c) (d) 

Canteiros com áreas passíveis de irrigação (e)(f) Espaços onde a água pode ser utilizada para lavagem. 

(g)(h) Áreas públicas passíveis de irrigação. 

 

d) Verificação dos Padrões de Reúso 

Para avaliação das possibilidades de reúso do efluente tratado na ETE de Maravilha-AL, será avaliado 

se o sistema de tratamento projetado atenderá aos padrões de reúso para as atividades especificadas: 

reúso agrícola, piscicultura e reúso urbano (rega de jardins e lavagem de espaços públicos).   

As Tabelas Tabela 42 Tabela 43 mostram os padrões de reúso para as possíveis atividades, relativos 

a DBO, já a e Coliformes termotolerantes, entre os tipos de reúso especificados, tem-se: 

• Agrícola:  Culturas alimentícias processadas comercialmente; 

• Piscicultura: Tanques de piscicultura; 

(d) (c) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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• Urbano Irrestrito: irrigação (campos de esporte, parques, jardins e cemitérios, etc.) e limpeza 

de ruas e outros usos com exposição similar; 

• Urbano Restrito: irrigação (parques, canteiros de rodovias, etc.) e usos ornamentais e 

paisagísticos em áreas com acesso controlado ou restrito ao público.  

Tabela 42 - Padrões relativo à DBO: ETE – Maravilha.  

USEPA CONAMA PROSAB OMS

AGRÍCOLA < 10 mg/l < 10 mg/l 5,06 mg/l SIM

PSICULTURA < 10 mg/l < 10 mg/l 5,06 mg/l SIM

URBANO IRRESTRITO < 10 mg/l 5,06 mg/l SIM

URBANO RESTRITO < 30 mg/l 5,06 mg/l SIM

TIPO DE REÚSO

DBO
ATENDE O 
EXIGIDO

PADRÃO EXIGIDO
PROJETO

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 43 - Padrões relativo à Coliformes Termotolerantes: ETE – Maravilha. 

USEPA CONAMA PROSAB OMS

AGRÍCOLA < 200/100ml < 4000/100ml < 10.000/100 ml < 1.000/100 ml 3,56 x 10³ /l00 ml PROSAB

PSICULTURA < 1.000/100 ml < 1.000/100 ml 3,56 x 10³ /l00 ml NÃO

URBANO IRRESTRITO < 14/100 ml < 200/100ml < 200/100 ml 3,56 x 10³ /l00 ml NÃO

URBANO RESTRITO < 200/100ml < 10.000/100 ml < 1.000/100 ml 3,56 x 10³ /l00 ml PROSAB

TIPO DE REÚSO

COLIFORMES TERMOTOLERANTES
ATENDE O 
EXIGIDO

PADRÃO EXIGIDO
PROJETO

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Analisando as Tabelas Tabela 42Tabela 43, verifica-se que são atendidos os padrões exigidos para 

atendimento da DBO, já os padrões para coliformes termotolerantes, são atendidos apenas para os 

critérios do PROSAB, para os usos: agrícola e urbano restrito. 

Do mesmo modo do que foi sugerido para a ETE de Canapi, deverá ser implantado um sistema de 

pós-tratamento: Sistema de cloração, através da aplicação do hipoclorito de sódio (NaOCl).  

De acordo com dados de vazão do projeto e a taxa de 0,9 l/s.ha para 12 horas de jornada, ou 0,45 

l/s.ha para ciclo de 24 horas, o reúso agrícola para ETE-MARAVILHA poderá irrigar uma área entre 

28,53 há e 39,36 há, de acordo com a Tabela 44. 

Tabela 44 - Área Irrigada para o reúso agrícola (restrito) da ETE-MARAVILHA. 

Vazão (l/s) 
Taxa de irrigação 

(l/s.ha ciclo de 24 h) 
Área Irrigada 

(hectare) 

Início de Plano  -  12,84 0,45 28,53 

Fim de Plano  -  17,71 0,45 39,36 

    Fonte: Elaborado pelo Autor. 

7.2.3. Sistema de Esgotamento Sanitário do Povoado de Piau, Município de Piranhas/AL 

a) Avaliação Espacial e Quantitativa 

Com uma vazão média de fim de plano de 10,22 l/s, atendendo a população do Povoado de Piau, 

população de fim de plano (2027), de 7030 habitantes, para população de início de plano (2007), de 
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4117 habitantes, tem-se a vazão média de 6,17 l/s. O projeto prevê a implantação do Sistema em etapa 

única. 

Do mesmo modo que a área próxima à ETE de Maravilha, o Mapa de Potencial de Terras para 

Irrigação do estado de Alagoas da Bacia do rio Capiá (Figura 7), indica que a região onde está 

implantada a ETE de Piau, está enquadrada na Classe 6 - Terras não aráveis, porém nas visitas de 

campo, foi localizada uma área de plantação de palma, o que mostra que o solo poderá receber alguma 

cultura da região. 

A Figura 21 mostra a localização geográfica do sistema de tratamento, a Figura 21a apresenta a visão 

geral da área próxima ao local onde será implantado o sistema de tratamento, já Figura 21b mostra o 

acesso a ETE. Na proximidade ao sistema de tratamento, quanto ao uso e ocupação do solo, 

observam-se muitas áreas com plantações de palma (Figura 21c e Figura 21d).  

 

 

  

(a) (b) 
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Figura 21: Localização geográfica do sistema de tratamento e detalhe das áreas próximas ao local de implantação da 
ETE de Piau (a) Visão Geral da área - Coordenadas: 644751E / 8952377N. (b) Plantação de palma próxima a ETE - 

Coordenadas: 644883E / 8951939N. (c) Grande plantação de palma - Coordenadas: 644883E / 8951939N. (d) Estrada 
de Acesso a área da ETE. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

b) Avaliação Qualitativa 

A estação de Tratamento, do Sistema de Esgotamento Sanitário do povoado de Piau, no município de 

Piranhas, é por um constituída por: tratamento preliminar (remoção de sólidos grosseiros); tanque de 

equalização (recalque do efluente para o UASB), reator UASB seguido do filtro de fluxo ascedente, 

leito de secagem mais recirculação do lodo gerado no filtro, ver Figura 22. 

 

DBO - 430 mg/l

DBO - 100,74 mg/l

DBO - 32,89 mg/l

TRATAMENTO PRELIMINAR
TANQUE 

DE 
EQUALIZAÇÃO

DAFA / UASB

FILTRO DE FLUXO 
ASCENDENTE

LEITO
DE

SECAGEM

RECIRCULAÇÃO
DO LODO

 

Figura 22 - Fluxograma do Tratamento de Esgotos Domésticos do Povoado de Piau, Piranhas/AL. Fonte: Elaborado 
pelo Autor. 

(c) (d) 
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c) Avaliação das Atividades Passíveis de Reúso 

Para a ETE de Piranhas, as atividades passíveis de receber o efluente tratado, serão as descritas para 

a ETE de Canapi e Maravilha: 

• Agrícola:  Culturas alimentícias processadas comercialmente; 

• Piscicultura: Tanques de piscicultura; 

• Urbano Irrestrito: irrigação (campos de esporte, parques, jardins e cemitérios, etc.) e limpeza 

de ruas e outros usos com exposição similar; 

• Urbano Restrito: irrigação (parques, canteiros de rodovias, etc.) e usos ornamentais e 

paisagísticos em áreas com acesso controlado ou restrito ao público.  

 

d) Verificação dos Padrões de Reúso 

Para avaliação das possibilidades de reúso do efluente tratado na ETE de Piau, será avaliado se o 

sistema de tratamento projetado atenderá aos padrões de reúso para as atividades especificadas. 

A Tabela 45 mostra os padrões de reúso para as possíveis atividades especificadas, relativos a DBO. 

Tabela 45 - Padrões relativo à DBO: ETE – Piau, município de Piranhas/AL. 

USEPA CONAMA PROSAB OMS

AGRÍCOLA < 10 mg/l < 10 mg/l 32,89 mg/l NÃO

PSICULTURA < 10 mg/l < 10 mg/l 32,89 mg/l NÃO

URBANO IRRESTRITO < 10 mg/l 32,89 mg/l NÃO

URBANO RESTRITO < 30 mg/l 32,89 mg/l NÃO

TIPO DE REÚSO

DBO
ATENDE O 
EXIGIDO

PADRÃO EXIGIDO
PROJETO

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com análise da Tabela 45, tem-se que a eficiência esperada pelo dimensionamento da ETE 

– Piau, não atenderá aos padrões para reúso, necessitando assim de uma adequação.  

Para melhorar a eficiência do sistema de tratamento, foi dimensionado um sistema de lodos ativados, 

tanque de aeração e decantador secundário, ver Anexo A (Dimensionamento do Sistema de 

Tratamento do Povoado de Piau). 

Os lodos ativados, irá receber o efluente tratado nos reatores de manta de lodo, com as características 

apresentadas na Tabela 46. 

Tabela 46 – Características do afluente à etapa de lodos ativados, relativos a DBO. 
Carga DBO esgoto bruto 380 kg /dia 

Concentração DBO Esgoto Bruto 430 mg /l 

Eficiência do UASB para a DBO 76,59% 

Carga DBO alfuente LA 89 kg /dia 

Concentração DBO alfuente LA 100,74 mg /l 

      Fonte: Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do povoado de Piau, Piranhas/AL 
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Com a adequação dimensionada, esperasse alcançar um eficiência de 90%, no efluente da etapa de 

lodos ativados, os valores esperados para DBO, são os apresentados na Tabela 47. 

O dimensionamento (Anexo A), considerou os dados do Projeto da ETE-PIAU, com o reator UASB 

sendo dimensionado com as mesmas dimensões e características do projeto, o mesmo ocorrendo para 

o filtro de fluxo ascendente, que receberá o efluente da etapa de lodos ativados, isto ocorre pelo fato 

de considerar que a ETE já poderia estar implantada e ser apenas uma sugestão, acarretando em 

poucas mudanças no sistema de tratamento.  

Tabela 47 - Características do efluente à etapa de lodos ativados, relativos a DBO 
Carga DBO esgoto bruto 380 kg /dia 

Concentração DBO Esgoto Bruto 430 mg /l 

Eficiência (UASB + LODOS ATIVADOS) para a DBO 90,00% 

Carga DBO efluente (UASB + LA) 38 kg /dia 

Concentração DBO alfuente LA 43 mg /l 

 

Por fim, com já mencionado: o efluente da etapa de lodos ativados, alimentará o filtro de fluxo 

ascendente, esta filtração passa a ser importante no tocante ao sistema de irrigação, no entanto 

esperasse uma melhora nos valores de DBO, na ordem de 67%, como se espera que o afluente tenha 

uma concentração de DBO de 43 mg/l, tera-se-á a expectativa do alcance de uma concentração de 

DBO no efluente final de 14,05 mg/l. 

Com a adequação, o efluente da ETE-PIAU, atenderia aos padrões de reúso agrícola restrito e urbano 

restrito.  

Do mesmo modo do que foi sugerido para a ETE de Canapi e para a ETE de Maravilha, deverá ser 

implantado um sistema de pós-tratamento: Sistema de cloração, através da aplicação do hipoclorito 

de sódio (NaOCl).  

De acordo com dados de vazão do projeto e a taxa de 0,9 l/s.ha para 12 horas de jornada, ou 0,45 

l/s.ha para ciclo de 24 horas, o reúso agrícola para ETE-PIAU poderá irrigar uma área entre 28,53 há 

e 39,36 há, de acordo com a Tabela 48. 

Tabela 48 - Área Irrigada para o reúso agrícola (restrito) da ETE-PIAU. 

Vazão (l/s) 
Taxa de irrigação 

(l/s.ha ciclo de 24 h) 
Área Irrigada 

(hectare) 

Início de Plano  -  6,17 0,45 13,71 

Fim de Plano  -  10,22 0,45 22,71 

     Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O desafio de estudar a implementação de sistemas de reúso em uma bacia onde os recursos hídricos 

são escassos, gera algumas interrogações, o que pode ser questionado com outra indagação: porque 

não aproveitar o efluente tratado, para aproveitamento desta água de reúso em benefício da 

sociedade/comunidade que gerou o efluente. 

Neste sentido, percebe-se que o benefício socioambiental, terá parcela mais significante que o 

benefício econômico de um sistema de reúso implantado, mesmo que esse venha gerar divisas, como 

na produção agrícola, pois nas três Estações de Tratamento Estudadas chega-se a uma área 

considerável que possa a vir ser irrigada. 

De qualquer forma os gestores de recursos hídricos devem sempre considerar o reúso de efluentes 

tratados como uma alternativa de abastecimento ou suprimento de demandas, fazendo com que esta 

técnica cumpra seu papel no planejamento da bacia hidrográfica.  

Percebe-se com o levantamento de dados de geração de efluentes, que as cidades inseridas na bacia 

do Capiá, não estão avançadas no tocante a coleta e o tratamento de esgoto, visto que das cinco 

cidades estudadas, Canapi é a única que iniciou a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, 

o Sistema de Esgotamento Sanitário de Maravilha, está em fase de Projeto, Inhapi e Mata Grande não 

possuem coleta e tratamento de esgoto, tampouco nos órgãos financiadores possuem expectativa de 

resolver este problema. Neste ponto a cidade de Ouro Branco, não foi estudada visto que o efluente 

gerado no município irá desaguar no riacho da bacia do Ipanema. Foi inserido o Povoado de Piau, 

devido à grande população do mesmo, devido sua boa localização na região será importante para 

divulgação dos resultados de um sistema de reúso implantado. 

Em comum nos três sistema estudados: Canapi, Maravilha e Piau, são que os investimentos alocados 

para a implantação do esgotamento sanitários, são oriundos do Governo Federal, Canapi e Maravilha, 

através do Ministério da Integração Nacional, por meio da CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e Piau, através do Ministério da Saúde, 

por meio da FUNASA (Fundação Nacional da Saúde). 

No tocante a implantação do Sistema de reúso, existe a preocupação com a operação e manutenção 

do mesmo, visto que a qualidade de efluente não poderá exceder as estimativas dos sistemas 

projetados, visto que os objetivos do tratamento são a remoção da carga poluidora dos esgotos pela 

redução, principalmente, de DBO e sólidos suspensos, e a eliminação de microorganismos 

patogênicos que apresentam grave perigo para a saúde pública. Assim é grande a preocupação com a 

operação e manutenção dos Sistemas de Tratamento estudados, visto que nenhum dos três está em 

operação. 
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Neste sentido, relacionam-se abaixo algumas recomendações de estudos que devem preceder a 

implantação e auxiliar a regulamentação de sistemas de reúso:  

a) caracterização física, química e microbiológica dos esgotos;  

b)  avaliação dos riscos para a saúde pública associados à presença de patógenos e elementos 

traço nas águas residuárias;  

c) avaliação da toxicidade e dos possíveis sinergismos  

c) estudos que visem à otimização dos sistemas de tratamento;  

d)  estudos que monitorem e estabeleçam a eficácia da desinfecção em processos como 

filtros, lagoas de estabilização, UV, etc.;  

e) monitoramento do sódio, pois em projetos de irrigação mal elaborados, uma área fétil pode se 

transformar lentamente em um solo salino de baixa produtividade. O excesso de sais pode 

ocasionar a salinidade do solo e a deficiência hídrica das plantas, isto é, mesmo havendo água 

disponível no solo, as plantas não conseguem absorvê-la. 

f) avaliação das formas de armazenamento e verificação dos efeitos deste na qualidade da água 

recuperada;  

g)  avaliação econômica das alternativas disponíveis para adequação do efluente ao uso 

pretendido;  

h) avaliação econômica dos custos e benefícios do reúso de água.  

Como foi observada, a indicação das melhores possibilidades de reúso dos três sistemas tem no reúso 

agrícola seu ponto chave, podendo a partir deste principal uso implantar sistemas menores de reúso 

na piscicultura, rega de jardins e lavagens de áreas públicas, mesmo o maior benéfico ser o 

socioambiental a viabilidade destes empreendimentos deve ser avaliada através de estudos 

econômicos que realizem averiguações dos custos em relação aos benefícios e/ou custo marginal do 

empreendimento.  

De maneira geral, quanto maior forem os custos de tratamento melhor a qualidade dos efluentes e 

maior a quantidade de usos possíveis. No entanto na região semiárida do nordeste com um todo, o 

principal tipo de reúso será o agrícola, permitindo assim pode ser estudada a implantação de um 

sistema de tratamento, com custo não muito elevado.  

Nos três sistemas estudados, o projeto prevê o desague dos efluentes tratados, em leito seco, o próprio 

rio Capiá é um rio intermitente.  

Isto posto, este estudo permite considerar que é válida a preocupação com a gestão otimizada do uso 

dos recursos hídricos, fornecendo água de boa qualidade aos usos nobres e disponibilizando água de 

reúso para usos menos nobres, como no caso em questão a agricultura. 
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