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RESUMO 

Este trabalho resume as in~orma~6es sobre "Reuso de &gua", 

levantadas em pesquisa e~etuada na literatura especializada 

pub 1 i cada- até 1988 e disponivel nas principais bibliotecas 

técnicas de S~o Paulo. Conceitua "Reuso de &gua", apresenta 

as principais in~orma~5es sobre v'rios sistemas de reuso 

existentes no mundo, avalia os ·aspectos mais relevantes 

relacionados com o meio ambiente e~ Sadde P~blicar bem como 

os riscos-existentes ao se adotar esta tecnologia. 

Além disso, o trabalho reune as principais in~orma~ões sobre 

os processos e opera~Ses unit,rias utilizadas pelo "Reuso de 

~gua", ch~mando aten~~o para a e~ici&ncia, a con~iabilidade 

e o custo do processo. 

Em sua parte ~inal, aponta alguns casos passíveis de 

utiliza~ão dessa tecnologia na Região Metropolitana de São 

Paulo. 



ABSTRACT 

This dissertation summarizes the in~ormation about "Water 

Reuse", collected through e survey made with the related 

bibliography published untiJ 1988 and available in the main 

technlcal libraries in Sio Paulo. 

The conception OT Water R eu se is discussedr the most 

important inTormation about a set OT existing reuse systems 

throughout the world are presented, and an evaluation is 

made about the aspects concerned with the environment and 

public health, the same with existing 

thls techono1ogy. 

risks when adopting 

a corupilation OT a data is made about the unit 

processez and operations ap11ied in Water Reuser with 

emphasis in process eTTiciency, reliability and costs. 

F1na11Yr some cases DT viable applicat ion OT this technology 

in the Metropolitan Area OT Sio Paulo are discussed. 



'guas ~ue movem moinhos 

s~o as mesmas ~guas que encharcam o ch;o 

que sempre voltam humildes pro ~undo da terra 

Terra~ Planeta ~gua. 

Guilherme Arantes 



I·- INTRODUCÃO 

/ 
I.1 - A escolha do tema "Reuso de Agua" 

Iniciamos nossa vida proFissional em 1970 na Companhia 

" Metropolitana de Agua de.São Paulo.durante uma estiagem tão Forte 
_, 

que seus técnicos. liderados pelo EngQ Claudio ManTrini. haviam 

projetado um sistema de emergência que visava a capta~ão.o 

tratamento e a distribui~ão das ~guas poluidas do Rio Pinheiros. 

Embora o sistema de emergência não tenha tido oportunidade ~e 

TUnclonar. J~ que as chuvas voltaram em tempo ~ em quantidade 

suficiente para a normaliza~ão dos n{veis dos mananciais. tivemos 

oportunidade de conhecer o sistema concebido e estudar. através 

da 1 itera.tura. alguns casos semelhantes ocorridos em diversos 

lugares. particularmente o da cidade de Chari•.J te. Kansas. 

detalhad~mente relatado 

Livre Docê~cia em 1964. 

pelo Prof. ~osé Meiches na sua tese de 

Esse ultimo trabalho nos colocou pela primeira vez. e de uma 

maneira bastante clara. a questão do reuso de águas como uma 

alternativa para o aproveitamento de ~guas com diferentes n{veis 

de qualidade. para diFerentes usos. 

Mais tard.e. em 1974. tivemos a oportunidade de conhecer o EngQ 

Luiz Henrique Horta de Macedo com quem aprendemos a enFocar o 

Saneamento Básico pela 6ptica da Sa~de P~bl ica e com quem viemos 

trabalh<:\r em v~rios sistemas de tratamento de água 
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características qualitativas r bem como as peculiaridades das 

atividades humanas desenvolvidas nessas v~rias bacias,. como por 

exemplo o Sistem~ Baixo Cotia,. o Sistema Cubatão e o antigo 

Sistema Rio Grande que captava água da Represa Billings 

anteriormente à sua compartimenta~ão,. sempre nos preocuparam dado 

os usos anteriores a que essas águas haviam sido submetidas. 

Em 1983,. por indica~ão do prÓprio EngQ Luiz Henrique,. 

ingressá~amos como aluno no Curso de Especializa~ão em Sa~de 

Pdblica na Faculdade de Sa~de P~blica,. onde mais tarde viríamos a 

lecionar e,. como consequência,. teríamos a obrigatoriedade de 

elaborar uma disserta~ão que atendesse os requisitos do Curso de 

Pós Graduaç:ão. Assim sendor a escol h a do "Ret.lSO da ~gua" como 

tema da disserta~ão ~oi consequência de uma sirie de trabalhos 

desenvolvidos ao longo de-nossa vida pro~issional,. motivo pelo 

qual muitos dos exemplos apresentados •ão provenie~tes de nosso 

dia a di~,. do qual partic1param vários colegas e colaboradores. 

1.2- ObJetivos e conteddo 

O objetivo do trabalho~ estudar teoricamente a questão do nReuso 
J' 

da Agua" atravis da literatura especializada,. das aplicaçSes 

práticas dessa metodologia em diversos pa(ses e ver i 1- i c ar a 

viabilidade de seu emprego-no Brasil. Al~m disso,. a id~ia é obter 

suporte t~cnico para avaliar até ponto a tecnologia 

convencional de tratamento de água pode ser empregada quando se 

utiliza água bruta de baixa qual idader tendo em vista os riscos~ 

sai.Íde p•.Íb 1 i c a. 
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Para atingir os objetivos propostos, em primeiro lugar ~izemos um 

levantamento bibiog•~áfico sobre a conceituaç:ão do "Reuso da Água" 

em todas suas modalidades. A seguir, estudamos sucintamente os 

principais projetos de reuso planejado de água na América do 

Norte, Europa,. 
, 
f.lfrica e 

, . 
As la, seus objetivos resultados 

alcan<;:ados. 

Com aos aspectos de sa~de e ambientais, abordamos os 

contaminantes biológicos químicos presentes esgotos, 

analisamos os riscos de sa~de que essa pr~tica pode acarretar e,. 

finalmente, fizemos um levantamento dos critirios padrões de 

qual idade de água .. por modalidade de reuso. 

Quanto à tecnologia empregada, procuramos reunir informaç:Ões 

atualizadas sobre efici&ncia, confiabil idade, 1 imitaç:Ões e custos 

relativos aos processos e operaç:6es unitárias empregadas em Reuso 

de Água. Além disso, estudamos alguns casos q•Je podem ser 

caracterizados CCJrnO típicos de reuso de água na Região 

Metropolitana de São Paulo. objetivando. avaliar aspéctos 

r-elativos à qualidade e à seguran<;:a do prod.uto produz i do. 

Como conclusão, ponderamos sobre as vantagens da adoç:ão do 

enfoque do ....,Rel.J.SO de Águau como forma de controle de polui~.;ão das 

'guas e fizemos algumas recomenda<;:5es sobre a necessidade de se 

prosssegu i r no estudo sistemático dessa tão ant í ga 

quanto o próprio ciclo hidrológico. 
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2 - METODOLOGIA 

Quando iniciamos~ elabora~~o deste trabalhar veri~icamos que no 

acervo das bibliotecas da Companhia de Saneamento B~sico do 

Estado de São Paulo- SABESPr da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental CETESBr do Consdrcio Nacional de 

Engenheiros Consultores CNEC e da Faculdade de Sa~de P~blica da 

Uni'versidade d€ S~o Paulor estava dispon{vel parte do material 

que ir(aruos necessitar. Entretantor por se tratar de assunto 

bastante atualr a medida em qu~ progredíamos na ~esquisa ~omos 

sentindo necessidade de importar bibliogra~ia estrangeirar que 

estava sendo publicada concomitantemente. 

Uma outra parte do material utilizador como é o caso dos 

Proceedings do 3Q Water Reuse Symposium realizado em San Diego na 

Cali~ornia em 1984 e o 

Washington DC em 1981r 

Biblioteca da SABESP. 

2Q Water Reuse Symposium ocorrido em 

entre outrosr ~oi Importada pela 

Finalmente, por meio de contato pessoalr conseguimos uma doa~io 

de Importante parcela das publica~Bes utilizadas através de Mr. 

Carl Bartone do The World Bank-Water Supply and Urban Development 

Department. 
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Todo esse mate~ial, somado a dezenas de artigos e publ-ica~Ses 

gentilmente enviados po~ vários colegas., além de outros 

amealhados ao longo de nossa vida p~o~issional., veio ~undamentar 

o levantamento bibliográ~ico e~etuado cuja rela~lo é apresentada 

a tftulo de re~erincias bibliogri~icas. 

Sempre que poss{vel, as a~irma~Ses., os comentários e os exemplos 

apresentados ~oram remetidos a seus autores, com indicaçio da 

f'onte. Espec i f' i cament e; quanto aos e~~emp 1 as apresentados., 

procuramos inserir casos da experiincia brasilei~a, sendo um 

exemplo desse procedimento, os dados relativos a um experimento 

~eito com equipamento de osmose reversa da Dow Química, sob 

encomenda da ·SABESP, para remo~ão do ion f'luore~o presente 

naturalmente na água de um po~o prof'undo de Presidente Prudente. 

Com relaçio • possibilidade do emprego da metodologia do "Reuso 

da ~ua"' no Brasil apresentamos, a título de de 

aplica~io, um capitulo especialmente dedicado a esse aspecto onde 

procuramos trazer para o nosso caso toda conce i t uac:ão 

desenvolvida no sentido de embasar as proposiç6es. 

Para f'inalizar,. chamamns a atenção p;;wa o 

efetuadas não tê-m o objetivo de 

unicamente hidráulico para a questão do "'Reuso da 

vincular essa pr~tica ~questão da sadde pdblica. 

c:· 
,.} 

f'ato de que as 

dar um 
, , 
Agua ,. 

en f'oq • .. te 

mas. sim,.. 



, 
3. CONCEITUACaO SOBRE REUSO DE ÁGUA 

A disponibilidade de água doce na terra exceder em muito. a 

demanda humana. Grandes popula~Bes vivem em ireas que recebem 

abundantes preclpita~Ses pluviomdtrlcas, enquanto que outras 

vivem em regiSes semi áridas ou atd 'ridas. Assim sendor apesar 

da grande d·ispo.riib 11 idader a água pode estar no lugar errado, no 

t en1po errado. 

Ao lon~o do tempo o homem tem sido nempurrado" para dreas de 

baixos (ndices de precipita~io pluviomdtrfca e, entretanto, 

sobrevivido com maior ou ~enor sucesso, dependendo em grande 

parte de ~ua habilidade de utilizaçio dos recursos naturais 

disponíveis, incluindo-fie a água. 

Pelo Fato desses recursos serem limitados, o homem primitivo nio 

'ixava moradia, mas mudava-se constantemente numa permanente 

busca de locais com suposta abund~ncia de recursos. Ao longo do 

tempo essas mobiliza~6es ~oram tornando-se cada vez mais 

di-fíceis, seJa pelo crescimento dessas populaç6es, seJa pela 

concorrência com seus semelhantes ou por outros motivos, surgindo 

a necessidade não só de disciplinar, como de racionalizar o uso 

desses recursos. Como consequência surgiram, por exemplo, o 

hábito de criar animais conFinados minimizando paulatinamente a 

necessidade da ca~a de animais selvagens como fonte de alimento, 

e algumas práticas de. plantio disciplinado de determinadas 
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cult•.1ras de SIJbsist·ência e at~ mesmo primitivas t~cnlcas de 

tratamento de ~gua. 

Em seus trabalhos, PLACE,F.L.<74) (1905) transcreve o vers(culo 

15, cap(tulo XIV do Ousruta Sanghita, uma coleçio de leis m~dicas 

Sinscr(tas de provavelmente 2000 A.C •• u~ bom guardar a ~gua em 

" ~asilhas de cobre, exp3-la ao sol e filtra-la em carvSou. Neste 

vers(culo esti descrito todo um conjunto de processos e operaç6es 

que mais tarde foram desmembrados e i nd i v i"dua 1 i zados como 

~.>ed I men t aç: ão, f' i ltrcu;ão,. possibilitando a 

utilização de cada um i sol <:'.dament e ou através de várias 

comblnaç:6es no sentido de imprimir maior ou menor intensidade de 

tratamento para recuperar as iguas de baixa qualidade natural, ou 

então de baixa qualidade devido a um uso anterior, possibilitando 

dessa maneira seu reuso. 

Quando se fala em reuso de um determinado recurso,. em particular 

a igua, est~ impl(cita a ~plicação de uma tecnologia que deve ser 

mais ou menos desenvolvida, dependendo dos fins a que se destina 

essa ~gua e do uso que dela tenha sido ~eito anteriormente. 

O que realmente di~iculta o estabelecimento de uma c~nceitu2~âo 

bem definida sobre reuso de ~gua ~ a defini~io do exato momento a 
J 

partir do qual pode-se admitir estar se ~azendo reuso. 

Entre um~ comunidade que capta ~gua de um rio contendo os esgotos 

de uma grande metrópole situada a montanter e uma 
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as margens de um grande rio onde apenas algumas pessoas despejam 

seus esgotos em suas águas a montante dessa cidader existe uma 

dl~eren~a muito grander n~o sd em termos de dllui~io mas tambim 

em dist~nciar considerando-se ~ato~es naturais de recuperaçio do 

rior n~o sendo possível a localizaçio exata do momento a partir 

do qual pode-se ~alar em reuso dessa dgua. 

A prática de descarregar os esgotosr tratados ou nior em corpos 

solu~ão normalmente adotada pelas de água de super~icie é a 

no mundo Inteiro para a~astamento de resíduos comunidades 

líquidos. Geralmente esses corpos de água servem como ~ante de 

abastecimento a mais de uma comunidader havendo casos em que a 

mesma cidade que lança seus esgotosr utiliza-se desse mesmo corpo 

como manancial de água para potabilizaçio. Uma comunidade ou 

estabelecimento industrialr agr(colar etcr que se utiliza desse 

corpo de água para abastecimentor na realidade está ~azendo um 

segundo uso ou terceiro, ou quartor etc.. O caso clássico na 

literatura Internacional • o da cidade de Londres que capta água 

dos rios T~misa e Lea, esse último usado pela cidade de Stevenage 

para·aTastamento de seus esgotos após tratamento cuidadoso. Entre 

nÓsr somente para citar um caso brasileiror ~ bastant~ conhecido 

o caso das cidades situadas no vale do Rio· Para~a onde uma 

sucessio de cidades capta água e disp6e seus esgotos no mesmo 

r lo. 

Assim sendor a caracterlzaçio como reuso deve levar em conta o 

volume de esgot~ rece~ido pelo corpo de água relativamente ao 

volu~e de água de origem natural. Nos citados exemplos das 
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com~nidades hipot~ticas que captam ~gua de um rio contendo 

quantidades crescentes de esgcito, nâo teria nenhum sentido em se 

identificar como reuso ~ situaçio da comunidade que captasse ~gua 

cuJa diluição pudesse ser caracterizada, em termos pr~ticcs, como 

infinita. Poderiamos imaginar o outro extremo, ou seja, 

r~utilizaçlo do esgoto para fins pot~veis, sem que este tivesse 

sido dispoto no meio ambiente, o ~ue alguns autores classificam 

como Reuso Pot~vel Direto, como veremos mais adiante. 

Se por um lado a literatura~ bastante rica quanto a terminologia 

utilizada em reuso de ~guar por outro existem discrepincias entre 

os v~riós autores que, embora nio se contraponham em sua 

ess&ncia, dificultam o entendimento se nâo forem feitas algumas 

consideraç6es fnicials. De uma maneira geral o reuso da igua pode 

ocorrer de forma direta ou indiretar atrav~s de aç6es planejadas 

ou nio. De acordo com a Organizaçio Mundial da Sa~de <99) (1973), 

tem-se: 

- Reuso Indireto : ocorre quando a igua Ji usad~, uma ou mais 

vezes,. para uso dom~stico ou industrial~ descarregada nas ~guas 

superficial~:; ou ~;~~bten,.âneas e utilizada novament~- <.-\ jusante, de 

f o r ma d i ]IJ i d a " 

- Reuso Di r1::-t o :: É· o uso planejado e deliberado de esgotos 

t I" a t a d os p ;:,\ ~~ a c c i,. t ?. ~. f i n <:\ 1 i d a d e s c o mo in"isa~ãor indústrii:1, 

/ 

recarga.de aqu{fero subterraneo e ~gua potavel. 

- Rec icJ.a~a,·m é o reuso da ~gua dentro de insta1aç8es 



industriais, tendo como obJetivo a economia de água e o controle 

da polulç:ão. 

Ess·a mesma publica~ão di-ferencia o reuso indireto intencional do 

não Intencional, estabelecendo que quando o reuso indireto 
,. 

e 

devido a descargas planeJadas a montante ou a recarga planejada 

do aquíf'ero subterrâneo, ele e designado Reuso Indireto 

Intencional. 

Em 1985 a empresa Norte Americana James M. Hontgomery, Consulting 

Engineers, Inc. publicou o livro Water Treatment Principies & 

Oes i gn. Em seu capítulo 14 -Water reuse- Hontgomery 

Consulting(62)(1995), reFere-se à questão da classif'icaç:ão das 

diversas f'ormas de reuso de f'orma ~imilar à adota pela WORLD 

HEALTH ORGANIZATION<99)(1973), substituindo palavra nintencional" 

por "planejada" e ~~ ,.. nao intencional" por 

estendendo o conceito de reciclagem para outros usos, além do 

Industrial. 

LAVRADOR FILHO,J. <52>(1987), analisando a obra de MONTGOMERY 

(62> "associa o reuso planejado a 

existfncia de um sistema de tratamento que atenda 
,.. , 

nao so as 

exiglncias ambientais, mas tamb~m aos padr6es de qual idade 

requeridos pelo reuso da água". Além disso "os termos planejado 
I 

e não p'lanejado ref'erem-se ao f'ato de o reuso ser res•..lltante de 

uma a~ão consciente subsequente a descarga do ef'luente ou de o 

reuso ser apenas um sub produto nio intencional dessa descaFga". 

Quanto ao termo reciclagem, é def'lnido como o "reuso inteFno da 
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~gua para o uso originalr antes de sua descarga em um sistema de 

tratamento ou outro ponto qualquer de disposi~io enquanto o 

termo reuso ~utilizado para designar descargas de e~luentes que 

sio subsequentemente utilizados por outros usu~rios, di~erentes 

do original". Nessas condi~6es "o reuso planejado direto da ~gua 

para ~ins pot~veis pode ser classi~icado como reciclagemr desde 

que os e~luentes tratados sejam utilizados novamente pela mesma 

entidade que os produziur num circuito ~echado"'. 

CECILrL.I<. (23) (i985) a respeito de reuso de ~gua na ind~stria 

destingue reuso direto de reciclagem da seguinte maneira: reuso 

direto diz respeito a "~guas quer tendo sido poluidas pela 

atividade humana, nio tenham sido misturadas com ~guas naturais 

o uso de ~guas provenientes de outras ind~strias ou sistema 

p~blico é um reuso direto das ~guasr se estas nio tiverem sido 

misturadas com ~guas naturais ••• Reciclagem nio é sinônimo de 

reuso. Reciclagem ~um caso especial de reuso. Ela recupera os 

esgotos gerados por um uso, para atender o mesmo uso". 

Para e~eito de uni~ormiza;io de linguagem, nesta dissertação 

serio adotadas as de~ini;6es que seguem e que ~oram estabelecidas 

por LAVRADOR FILHO, J. <52> (i 987 > • 

Reuso da Água . .. o aproveitamento de ~guas previamente 

utilizadasr uma ou mais vezes, em alguma atividade humanar para 

supri r as necessidade de outros usos bené~icos, inclusive o 

origina 1. Pode ser direto ou 

aç:ões planejadas ou não. 

indireto, bem como decorrer de 

i i Servlco de Bibli~taca a DocumentaçãG 
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- Reuso Indireto n~o Planejado da &gua : ocorre quando a ~guar j~ 

utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humanar é 

de~carregada no meio-ambiente e novamente utilizada~ jusante,. em 

sua ~orma diluidar de maneira nio intencional e nio controlada. 

Neste casor o reuso da ~gua é um subproduto nio intencional da 

descarga de montante. Apds sua descarga no meio ambienter o 

e~luente estar~ em seu caminhamento até o ponto de capta~io para 

o novo usu~rior sujeito nio sd as a~Ões naturais do ciclo 

hidroldgico (di 1 ui ~io,. autodepura~io),. como também a eventuais 

misturas com outros despejos, advindos de outras atividades 

h•.1manas. 

Reuso Planejado da &gua : ocorre quando o reuso é resultado de 
,., 

uma a~ao humana conscienter posterior ao ponto de descarga do 

e~luente a ser usado de ~orma direta ou indireta. O reuso 

planejado das ~guas pressupÕe a existincia de um sistema de 

tratamento de e~luentes que atenda aos padrões de qua1idader 

requeridos pelo reuso objetivado. O reuso planejado também pode 

ser denominado Reuso Intencional da ~gua. 

- Reuso Indireto Planejado da &gua : ocorre quando os e~luentesr 

depois de convenientemente tratadosr sio desca~regados de ~erma 

planejada nos corpos d'~gua,. super~iciais ou subterrâneos,. para 

serem utilizados a jusante em sua ~erma diluída,. de maneira 

controlada.,. no atendimento de algum uso bené~ico. O reuso 

indireto planejado da ~gua pressupÕe quer além do controle de 

montante,. na descarga,. e de jusante.,. na capta~ior exista também 

1 
,., 
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um controle das eventuais novas descargas de eTluentes no 

caminho, para garantir que, al•m das ac8es naturais do ciclo 

hidrol&gico. o eT1uente tratado estar~ suJeito apenas a eventuais 

misturas com outros e~luentes que tambdm atendam aos requisitos 

de qualidade do reuso obJetivado. 

A descarga do eTluente tratado no meio ambiente pode se dar para 

melhoria de sua qualidade. armazenamento. modulação de vazões ou 

at~ por motivos psico16~icos do usu,rio de Jusante. 

Reuso Direto Planejado das Águas : ocorre quando os e~luentes, 

apds convenientemente tratados, são encaminhados diretamente de 

seu ponto de descarga atd o local do reuso; soTrendo em seu 

percurso os tratamentos adicionais e armazenamento necessários, 

mas não sendo. em nenhum momento. descarregados no meio-ambiente. 

/ 

Reciclagem de Água : é o reuso interno da água, antes de sua 

descarga em um sistema geral de tratamento ou outro local de 

disposição, para servir como TOnte suplementar de abastecimento 

do uso original. i um caso particular· do reuso diret6. 

~ classiTicação de Reuso de ~ Agua mais abrangente é a 

WESTERHOFF, G.P.<98> (1984) e prev~ dois grandes tipos de reuso: 

pot~vel e não pot~vel. Nesta dissertação adotamos essa 

classiFicaçSo, adicionando-se o conceito de Reuso para Manuten~io 
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~ 
de Vazões de Cursos de Agua e Aquacultura ao Reuso Não Potável 

previsto por WesterhoTT. Alim disso, será utilizado tambdm, o 

conceito de Reuso para Recarga de AquÍTeros Subterrâneos, cuJa 

conceituação procuramos detalhar no sentido de diTerencla-lo do 

Reuso Não Potável Agr(cola. Tamb~m para efeito de simpliTicação, 

todos termos adotados TOram traduzidas literalmente a partir do 

Inglês. A seguir, na Tigura 1, apresentamos a classiTicação do 

citado autor. 

REUSO 
POTÁVEL 

l 
I 

DIRETO I INDIRETO 

I 

ÁGUAS I ÁGUAS ! 

SUPERFICIAIS . SUBTERRÂNEAS 1 

REUSO NÃO 
POTÁVEL 

AGR!COLA RECREACIONAL 

I I 

PLANTAS PLANTAS NÃO PAISAGISMO 
LAGOAS RECREA 

ALIMENT!CIAS ALIMENT!CIAS CIONAIS~ ETC: 

INDUSTRIAL DOMÉSTICO 

' I 

I 
i 

ÁGUAS DE ÁGUAS DE IRRIGAÇÃO DESCARGA SA j 
REFRIGERAÇÃO PROCESSO .__pE JARDINS NITÃRIA, EIT _:j 

-----=-'----· ·- --·. --

Figura 1- Classificação do Reuso de Agua, segundo Westerhoff. 
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REUSO POT~VEL 

Reuso Potável Direto = é o caso em que o esgoto recuperado 

através de tratamento avan~adór é injetado diretamente no sistema 

de água pqtável. 

Reuso Potável Indireto : neste caso o esgotor após tratamentor 

é disposto na cole~io de águas super~iciais ou subterrineas para 

dilui~~or puri~icaçio natural e subsequ~nte captaçior tratamento 

e ~inalmente utilizado como água potável. 

REUSO NÃO POT~VEL 

Reuso Não Potável Agr{co1a ~ embora quando se pratica esta 

modalidade de reuso via de regra hajar como sub produtor recarga 

do len~ol subterrlneor o objetivo prcc(puo desta prática é a 

irriga~io de plantas aliment(ciasr tais como árvores 9rut{9erasr 

cereais r etc.r bem como plantas nio al iment(cias tais como 

pastagens e 9orra~Ses e também a dessedentaçio de animais. 

Reuso NSo Potdvel Industr~al :abrange os usos industri~is de 

re~rigeraçior águas de processar para caldeirasr etc. 

- Reuso N~o Pot~vel Recreacional : classi~icaç~o reservada para 

irriga~io de plantas ornarnentaisr campos de esportesr parques e 

também para enchimento de lagoas ornamentaisr recreacionaisr etc. 

- Rcuso N3o Potdvel Q~m~~tico: sio considerados aqui os casos de 



reu~o de ~gua para rega de jardins residenciais, para descargas 

sanitárias e a utilização desse tipo de ~gua em grandes 

edl~ícios. 

/ 

REUSO PARA MANUTEN.CÃO DE VAZÕES DE CURSOS DE AGUA 

Trata-se da utilização planejada de e~luentes tratados, no 

• sentido de garantir a vazão necess~ria a cursos de água, visando 

adequada diluição de eventuais cargas potutdoras ~ eles 

carreadas, incluindo-se ~ontes di~usas, alim de propiciar uma 

vazão mínima na. estiagem. 

AGUACULTURA 

Consiste na produção de peixes e plantas aquáticas visando a 

obtenção de alimentos e/ou energia, utilizando-se os nutrientes 

presentes nos e~luentes tratados. 

REUSO PARA RECARGA DE AGUiFEROS SUBTERRÂNEOS 

~ a recarga dos aqu{~eros subterrineos com e~luentes tratados, 

podendo-se dar de ~orma direta atravis de injeção sob pressão, ou 

de ~orma Indireta utilizando-se ~guas superFiciais que tenham 

recebido descargas de e~luentes tratados a montante. 

J 

Uma vez conteituados os diversos tipos de Reuso de Agua, 

apresentamos a seguir, alguns coment~rios relativos a cada umr 

bem como alguns exemplos importantes. Quanto a tecnologia 
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empregada em cada t"ipoy ser~ apresentada no Capitulo 5. 

/ 

3.1 - REUSO POTÃVEL 

~ 

REUSO POTAVEL DIRETO 

De acordo com as de~ini~Bes adotadas o Reuso Potav~l Direto ~ o 

caso em que o esgoto recuperado atrav~s de tratamento avan~ador ~ 

inJetado diretamente no sistema de igua pot~vel. O caso clássico 

é relatado por MEICHESr J. (55) (1964) e re~ere-se a cidade d~ 

Chanuter Kansasr onde devido a uma severa seca em 1956 o 

manancial abastecedor do sistema de produ~io de ~gua secou. Para 

solu~~o do problemar as autoridades sanit~rias autorizaram o uso 

do e~luente da esta~io de tratamemto de esgoto local-nível 

secund~rio- como manancial de igua bruta a ser potabilizada e 

distribuida ~ populaçlo. O e~luenter apds clora~io e deten~io por 

17 dias era tratado por coagulaçior decanta~io e ~iltraçio sendo 

em seguida dlstribuido para consumo. Essa situaçlo durou 5 

mesesr e a conclusio das autoridades sanit~rias ~oi que os 

padr6es de qualidade de ~sua da Época ~oram atingidos exceçio 

~eita a cor e odor -e que nenhuma doença ocorrida no per{odoT 

pode ser atribuida ao uso dessa ~gua. 

C.E. et al. <75) Ci977>r descrevem o sistema de Reuso 

Pot~v~l Direto adotado pela cidade de Windhoekr na Nam{bia~ 

Nessa c~dade o esgoto tratado a n(vel secundário~ conduzido a um 

sistema de tratamento constituido por nove lagoas 1 igadas ~m 

série. constituindo um sistema de maturação com tempo de det~nçio 
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hidráulico de 14 dias. Após esse período, o eTluente desse 

conjunto de lagoas - 1500 m3/dia é submetido a Tiltração para 

remoção de algas, Tracionamento de espumas, cloração e adsor~ão 

em -carvao ativado e posterior mistura com água tratada 

proveniente de manancial de superT~ie. 

O sistema de Windhoek que é constituído de 157. de esgotos 

tratados e 857. de água tratada; está TUncionando aproximadamente 

há 10 anos e a água produzld~ atende aos padr6es atuais de 

qualidade de água da Organização Mundial de Saúde. 

Em Oenver Colarado USA TO i construída uma esta~ão de 

tratamento de demonstra~ão com capacidade de 44 1/s que utiliza 

como água bruta, o eTluente de um sistema de tratamento de 

esgotos domésticos, a nível secundário. Esse sistema - que será 

descrito com maiores detalhes no capitulo 6 - TOI concebido para 

ter como objetivo o estudo da viabilidade técnica e economica do 

reuso potável direto, empregando-se tecnologia de ponta de 

potabilização de água de má qualidade devido a um uso anterior. 

Além disso, o projeto pretende desenvolver metodologias 

cientÍTicas de monitoramento de qualidade de água, baseadas em 

indicadores os mais atualizados. 

Por ser um proJeto bastante avan~ado, ele inclui um intensivo 

programa de amostragem que visa, além dos parimetros normais de 

controle, determinar a capacidade de remoção dos chamados 

elementos traços e também avaliar os eTeitos sobre a sa~de 

atrav~s de estudos cr8nicos e sub-cr8nicos em animais,conTorme os 
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trabalhos de LAUERr W.C. et. al. <51> <1984>. 

, 
REUSO POTAVEL INDIRETO 

O ReYso Potável Indireto . 
e o caso após 

tratamento é di?POto na cole~ão de ágyas super~iciais oY 

subterrineas para dilui~ãor 

capta~ão, tratamento e ~inalmente utilizado como água potável. 

Dentro desse conceito, MULLER, W.J. (65) (1977) 

seguintes possibilidades: 

Descarga do e~luente tratado nos mananciais de superf{cle. com 

capta~ão da mistura efluente tratado/água natural a Jusante e 

diretamente do manancial. 

As águas dos mananciais de superf{cie. que receberam descargas 

de efluentes tratados a montanter são captados indiretamente 

através de sua infiltra~ão pelas margens do corpo d'água e 

posterior capta~io. a Jusante, através de po~os. 

- Recarga do aqu{fero subte~~âneo pela infiltraçio d!reta ele 

efluentes tratados, ou de águas de mananciais .superficiais, que 

tenham recebido descargas de e~luentes a montante. As co 

aqu{~ero subterrineo sio captadas a jusante. atrav~s de poços. A 

recarga artificial do aqu{fero pode ser feita pelos Processos de 

lnfiltração-percola~ão inje~ão direta, conforme descrito no 

cap(tulo 5. 
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MONTGOMERY .. J.M. t62> (1985> apresenta como um exemplo t(pico de 

Reuso Potável Indireto Planejado o caso do Rio Occoquan 

Virgínia. USA- cuJ~s águas s~o constituídas de 12~ de esgotos 

dom~sticos se considerada sua vaz~o mínima. Esses esgotos são 

submetidos a tratamento avan~ado antes de serem despejados no 

rio .. o que garante uma boa qualidade da água. 

Nos trabalhos de KAVANAUGHr M.C. <49) <1981) et • al. pode ser 

encontrado um outro exemplo dessa modalidade de reuso. Trata-se 

do Potomac Estuary Experimental Water Treatment· Plant q •.!e f' o i 

concebida dentro do enf'oque de reuso potável indireto planeJado. 

Esse sistema i uma planta de demonstra~So que utiliza como 

bruta Q ef'luente nitrlf'icado do Blue Plains Wastewater Treatment 

Plant localizado prdximo a Washington D.C •• misturado com água do 

estuário do Rio Potomac e tem como obJetivo. estudar 

possibilidade de se utilizar essa água como ref'or~o no 

abastecimento da Região Metropolitana de Washington. S•.ia 

perf'drmance está sendo avaliada pela James M. Montgomery. 

Cons1.1l ti ng Engineersr Inc. of' Washington. D.C. and Pasadena. 

Calif'ornia que neste momento vem ef'etuando testes to>~ i col Óg i cos 

incluindo-se Testes de Ames para aval ia~io de mutagenicidade bem 

como Testes de Modif'ica~Bes em Cdlulas de Mam(feros. 

Finalmenter dentro do conceito de Reuso Potável Indiretoy citamos 

o caso da Esta~~o de Tratamento do Baixo Cotia localizada na 

Regiio Metropolitana de S~o Paulor que capta água no baixo Cl...ti"'SO 

do Rio Cotia ' q lj E' E' utilizador a montantE· 

trat<:\mento de á~Jua,. como corpo receptor de esgotos domÉ'st icos dt-



algumas povoa;Bes e cidadesr al~m de um ndmero bastante grand~ de 

fndustrias .. caracterizando um caso t{pico de Reuso Pot~vel 

Indireto N;o P1anejador com a agravante de incluir e~1uent€s 

industriais. 

Os exemplos do Rio Cotia, do Potomac e de Oenver serio vistos no 

Cap(tulo 5 .. de ~orma mais detalhada. 

,; 

3.2 - REUSO NÃO POT~VEL 

I 

REUSO N~O POT~VEL AGRiCOLA 

A maioria dos autores consultados classi~ica o Reuso Nic Potável 

Agrícola de acordo com o tipo de cultu~a que o utiliza .. sendo que 

WESTERHOFF, G.P. (98) C1984>r o apresenta em dois grupos: 

pr-ime i ro grupo: plantas não comest {ve i s como si 1 v I c:u 1 t t.Jra, 

p~stagens, l-ibras e sementes. 

- ~egundo grupo: subdividido em plantas consumidas cozidas e 

plantas consumidas cruas. 

A seguir apresentamos o projeto mais conhecido desse tipo de 

reuso e uma vis~o panorlmica mundial atualizada at~ 1986. 



ProJetos que se utiliza• de plantas não co•estiveis: 

PROJETO PENSILVANIA (EUA> 

- SuperTÍcie Irrigada: 400 ha 

Volume de 'gua utilizada: 1500 m3/d 

Tratamento de esgoto: Secundário seguido de desinTec~ão com 

efluentes apresentando em média. 600 collTormes/100 ml. 

Pluviometria local: 850 mm/ano 

Cultura praticada: Irriga~ão de florestas. parques. Jardins 

e pastagens. 

FONTE: VALIRONr F. ét a1.<94> ·(1983> 

PROJETO SXO FRANCISCO <EUA> 

Superfície irrigada: 400 ha 

Volume de água utilizada: 3.800 m3/d 

Tratamento de esgoto: Secundário seguido de desinfec~ão 

Pluviometria local: 550 mm/ano 

Cultura praticada: Parques e Jardins 

FONTE: REFERÊNCIA (94) 

PROJETO ST. CHARLES <EUA> 

Superfície irrigada: 3.520 ha 

Volume de água utilizada: 2.000 m3/d 

Tratamento dó esgoto: Lagoas de oxida~ão 

Cultura praticada: Bosques 
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FONTE: REFERÊNCIA (94) 

Projetos que visam a obtenção de plantas comestíveisr 

consumidas cruas: 

PROJETO RIYAOH <ARÃBIA SAUDITA> 

Super~{cie irrigada 1600 ha em Dirab e 1500 ha em Oariyad 

Volume de ~gua utilizada: 100.000 m3/d 

Tratamento do esgoto: Secund~rio seguido de desin~ecçio 

Pluviometria local: 100 mm/ano 

Cultura praticada: ~orragem e hortaliças em Dirab 

e Tlmaras, ~orragens, ~rutas e verduras em Oariyad 

- Observaçio: A estaçio de tratamento esti localizada em Riyadh-
, 

capital da Arabia Saudita - entretanto as zonas rurais estio 

localizadas em Dirab e Dariyah. 

FONTE: AL-DHOWALIA, K. (03) (1984) 

Projetos que visam a produção de plantas comestíveisr 

consuroid~s cozi~as 

PROJETO BRAUNSCHWEIG CRFA> 

- Superf{cie irrigada: 3000 ha 

Volume de igua utilizada: 4.500 m3/d 

- Tratamento do esgoto:· Secund~rio seguido de desinfec~âc 
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Pluviometria local: 650 mm/ano 

Cultura prat,cada: Batatas, cereais e beterrabas 

- Observa~ão: Esse projeto é um consórcio de produtores rurais 

que se utilizam dos esgotos da cidade. 

FONTE: REFERÊNCIA (94) 

PROJETO DEBRECEN <HUNGRIA> 

Super~ície irrigada: 14 ha 

Volume de água utilizada: 115 m3/d á 2'30 m3/d 

Tratamento de esgotos: Decanta~~o 

Pluviometria Local: 600 mm/ano 

Cultura praticada: Batatas~ trigo e girass6is 

FONTE: REFERÊNCIA (94) 

PROJETO HUSKEGON (EUA> 

Super~ície irrigada: 2.400 ha 

Volume de água utilizada: 40.000 m3/d 

- Tratamento do esgoto: Lagoa aerada seguido de decanta~~o, 

desin~ec~~o com e~luente apresentando em médiar 

coli~ormes/100 ml. 

Pluviometria local: 760 rum/ano 

-Cultura praticada: cereais 

FONTE: REFERÊNCIA (94) 

24 

1000 



PROJETO NAPA <EUA> 

Trata-se de um sistema operado pelo Napa Sanitation District que 

trabalhar ora produzindo ~gua para ora para ser 

disposta no Rio Napa. Esse sistema situa-se a 12 milhas ao Norte 

da Bacia de San Pablor prdximo a Sio Francisco. 

Superf{cie irrigada: 614 ha 

Volume de ~gua utilizada: 886 X i0(2)m3/ano 

Tratamento de esgoto: Filtro bio16gicor lagoa de oxida~io 

tratamento f{sico-qu{mico com remo~io de algas 

Cultura praticada: Cereais 

FONTE: THORNTONr J.R. et al. (93) <1984) 

PROJETO MEZGUITAL HIDALGO (MÉXICO> 

Superfície irrigada: 470.000 ha 

Volume de ~gua utilizada: 700 x i0(6)m3/ano 

Tratamento do esgoto: nenhum 

Cultura praticada: Pastagensr cereais e pomares 

FONTE: REFERÊNCIA (94) 

Apresentamos a seguir uma visio panorimica do Reuso Nio Pot~vel 

AgrÍcolar atualizado até 1986r segundo os trabalhos de SHUVALr H. 

I. et al. (87) (i986>r para o The World Bank. 

INGLATERRA 
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Embora esse país tenha sido o ber~o da utlliza~ão de esgotos na 

agrlculturar o í numero de projetos existentes que era 

aproximadamente 60 em 1870r ficou reduzido para alguns poucos em 

1955 devido ao desenvolvimento dos processos biológicos 

arti~iciais de tratamento de esgotos que requeriam muito menos 

~reasr e fundamentalmente devido ao preconceito que alguns 

sanitaristas tinham sobre essa modalidade de reuso (87). 

Entretantor em decorrlncia de avan~os tecnológicos e científicos 

esse ndmero voltou a crescerr atingindo a antiga marca em i9B0. 

As Ilhas Britânicas~ apesar de apresentarem altos índices de 

precipitação pluviom~tricar tem sirios problemas de reserva~io de 

~sua, o que dever~ piorar nos próximos anos em decorr&ncias do 

crescimento populacional do pais. Assim sendo~ existem em 

andamento in~meros planos de Reuso Nio Pot~vel Agrícola naquele 

país podendo-se citar o da bacia do Rio Mardyke. 

ESTADOS UNIDOS 

Em 1940 existiam apenas 150 sistemas de tratamento de esgoto por 

disposição no solo nesse país, tratamento esse que como ser~ 

visto no cap(tulo 5. ~o que se usa na tecnologia do Reuso NSo 

Potável AgrÍcola. 
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Para se ter uma id~ia do esforço que vem sendo feito Para 

aumenta~ o volume de ~gua reusada na agricultura nos Estados 

Unidos, um invent~rio efetuado em 1975 pelo Departamento de Sa~de 

da Califdrnia revelou a existincia de 142 projetos para produçio 

de produtos nio comest{veis (forragemr fibras e sementes)r 42 

para paisagismor 32 para produtos comest{veis (pomares e vinhas)r 

al~m de 28 projetos de tratamento de esgotos por disposiçio no 

solo sem conotaçio agr{cola. somente no estado da California. 

Como consequincia do Clean Water Act de 197~ que tem como meta 

udescarga zero"r a tendincia nesse pa{s ~o aumento crescente na 

aplicaçio da tecnologia de disposiçio de esgoto no solor em 

particular para fins agr{colas. 
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ISRAEL 

O Estado de Israel ~ um dos paises que mais tem investido em 

projetos de reuso de água havendo farta disponibilidade de 

informa~Bes na literatura consultada. A figura publicada pelo 

Office of the Water Commissioner (68) <1986> mostra os volumes 

totais produzidos nas áreas urbanas do pa(s, os volumes 

coletadosi tratados e reusados na agricultura, no 

compreendido entre 1963 e 1982. 
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Fig. 2- Reuso Agr(cola de esgotos municipais em Israel 

~. 963 á i982 

FONTE: Referfncia (68) 
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Como pode ser visto na tabela 1 r o volume de ~gua reusada para 

~(ns agr(colas vem aumentando signi~icativamente no Estado de 

Israelr sendo previsto para o ano 2.000 a utllizaçio de 80% do 

total de esgotos produzidosr para esse mesmo ~im (68). 

TABELA 1 - Re•Jso Agr kol a de esgotos municipais em 

Israel r 1963 ~ 1982. 

1963 1982 

TOTAL 4 (*) TOTAL 

VOLUME TOTAL PRODUZIDO 120 100 211 

<10(6)m3/ano> 

VOLUME COLETADO 84 70 192 

(10(6)m3/ano) 

VOLUME TRATADO 31 26 120 

Ci0(6)m3/ano) 

VOLUME REUSADO 7 6 50 

(i0(6)m3/ano) 

<•> Porcentagens sobre o Volume Total Produzido 

FONTE: REFERfNCIA C68) 

7. (*) 

100 

91 

57 
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A tabela 2 mostra as culturas praticadas nas ~reas 

irrigadas em Israel em 1982. 

TABELA 2- Culturas praticadas e ~reas irrigadas com 

'guas recuperadas em Israel em 1982. 
, 
Area Irrigada 

Total ••••••••••••••••••••••••••••••• 10.000 ha 

Culturas praticadas 

Algodao •••••.•••••••.••.•••••••••••• 8.700 ha 

C{tricos •••••••••••••••••••••••••••• 700 ha 

Cereais ••••••••••••••••••••••••••••• 300 ha 

Frutos •••••••••••••••••••••••••••••• 180 ha 

Outras culturas ••••••••••••••••••••• 120 ha 

FONTE: REFERÊNCIA (87> 



i~DIA 

As princípais in~ormaç6es sobre a util izaçio de esgotos na 

agricultura na india remontam a 1877 em Bombaim e em Delhi em 

1913r con~orme os trabalhos de SHUVALLr H. I. et al. (87) (1979). 

Ainda segundo o mesmo autor C86>r 50 a 55% do esgoto gerado em 

todo o país- que~ estimado em 3 7 6xi0(6)m(3)/dia- ~utilizado 

na irrigaçio agrícola na ~orma bruta. Apenas 105 das 3115 cidades 

indJs tem sistema central de coleta e disposiçio de esgotos, o 

que em termos populacionais representa cerca de 28 milh6es de 

habitantes vivendo em ~rea com esgotamento sanit~rio, 

salientando-se que a populaçio do paÍs nessa ~poca era de 638 

milh6es de habitantes e a populaçio urbana, em torno de 109 

milh6es. 

Nos trabalhos citados nio ~ica claro qual a parcela do esgoto, 

das cidades que disp6e de sistema de coleta e disposiçio ~inal, 

que~ utilizada na agricultura. Se considerarmos ( o que ~ 

improv~vel) que todo o esgoto coletado pelos sistemas municipais, 

ou seja cerca de 0,16 x i0(6)m3/dia ~utilizado n~ agricultura, 

concluiremos que 1,64 x 10(6)m3/dia ~utilizado para esse ~im 

apesar de nio dispor de sistema pdblico de coleta e disposiçio 

~inal, o que ~oi possível a partir de um programa levado a e~eito 

pelo governo da india. 

REP~BLICA FEDERAL ALEHÃ 
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Em 1958 cerca de 1.200 x 10(6) m3/ano de água era usado na 

agricultura na lrriga~ão de urna área de 250.000 ha. Desse total. 

cerca de 100 x 10(6) m3/ano era proveniente de esgotos tratados. 

o que correspondia em termos de área a 25.000 ha. Embora sejam 

previstos para ~uturo próximo, um incremento de área agrlcultavel 

de 800.000 ha, não se prevê um correspondente incremento da 

utlliza~ão de esgoto tratado para esse ~im. Isso, segundo 

SHUVALL,H.I. et al. (87) (1986). se deve não só a ~atores 

climáticos como, tamb~m, a in~ra estrutura já montada para 

utilização de águas de rlos
1 

que nesse país servem para 

a~artamento de esgoto tratado. 

O maior projeto. como já ~oi visto no ítem 3.2, é de Braunschweig 

onde ~unciona um centro de pesquisas agronômicas. 

AMÉRICA LATINA 

Na América Latina esse tipo de reuso pode ser ilustrado por 

alguns exemplos: 

- Hixicol próximo ~ Cidade do México existem 3 noistritos de 

Irrlgaçãon que recebem cerca de 40 m3/s de esgoto bruto 

procedente da cidade, e que são utilizados na irrigação de 

41.500 ha apÓs terem sidos retidos em um grande reservatório, o 

que proporciona uma sedimentação e um tratamento parcial. 

Segundo as autoridades mexicanas. essa água não é utilizada na 

irrigação de culturas comest{veis. 
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-Chile: Na estiagem. o caudal do Rio Mapocho ~constituído quase 

que 100% de esgotos procedentes de Santiago. Essas ~guas sio 

amplamente ut i 1 izadas a jusante.-. na irrigaçio de todo tipo de 

culturas alime.-ntares. e inclusive de verduras que sio consumidas 

crdas. As autoridade.-s sanitirias de.- Santiago tem atribuído a esse 

~ato, os in~meros surtos de febre tifciide que tem eclodido na 

reg i ão. 

- Per-u: projetos de reuso nio pot~vel agr{cola no 

deserto peruano, além do uso nio controlado de esgotos na 

agricultura existente em torno da cidade de Lima. 

Nesse pa{s o uso racional de esgotos para fins agr{colas tem sido 

estudado por consultores internacionais. que previm a irrigaç:io 

de 5.000 ha de deserto. com esgoto tratado. O projeto que é 

bastante moderno e conta com a cooperaçio da UNPD <United Nations 

Development Programme> e a OPS <Organizaç:io Panamericana da 

Sa~de). previ também a criaç:io de peixes comest{veis em lagoas de 

irrigação de parques. produção de ração para aves, a 

partir de plantas aquiticas. plantio de bananas e mamão e 

dese.-nvolvimento de novas ireas verdes. 

ÁFRICA 00 SUL 

A ~frica do Sul ~um dos pa{ses cujo governo mais tem incentivado 

os programas de reuso de ~gua. pois as autoridades sanit~rias 

desse pa{s previm um déficit de 25% da demanda potencial 7 o que 

corresponde a 20 x 10(6) m3/dia • para o ano 2.000. Atualmente .. 
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dos 640.000 m3/dia de esgoto gerados no pa(sr 50%~ reusado sob 

diversas ~ormasr cabendo ~ agricultura 26,8% do total gerado. 

NORTE DA ÃFRICA E ORIENTE MÉDIO 

Em alguns pa{ses dessa regiio o reuso de água vem sendo praticado 

há anosr face a limitaçio da existincia de mananciais de água de 

superTÍcie. 

Por outro lador em pa{ses de rellgiio lsllmic~ essa tecnologia 

tem tido dificu1dade de ser adotada devido a proibiçio de contato 

com excretas humanos~ pelas autoridades religiosas~ 

Na cidade do Cairor no Egito. des~e 1915 tem-se praticado Reuso 

Nio Potável Agr{cola. Em Port Said, desde 1924. Nesse pa(s 

existem indmeras leis regulamentando essa prática~ nio sd no 

s~nt ido de aumentar a produçio de alim~ntos. mas tamb~m como uma 

alternativa de disPosicão final de esaoto~-

Na Tunfsia existem 176 municipalidades. das quais 28 dispÕem de 

sistema de tratamento ( a maioria constituido de lagoas dP 

oxidaçio) havendo alguns exemplos de grandes projetos como o de 

Tunis, onde 800 ha 

ampliados para 2.600 ha. 

Finalmente, al~m de outros exemplos como o projeto de Riyadh na 

~r~bia s~udita apresentado no {tem importante citar o 

sistema const ituido no Kuwait e que vem operando desde 19567 
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sendo sua atual capacidade de produ~;o 83.27 x 10(3) m3/diar o 

que ~ su~iciente para irrigar 9.000 ha de al~a~a e ~eno. 

JAPÃO 

Embora a principal modalidade de reuso de água no Japio seja a 

industrialr esse país utiliza amplamente na agricultura os rios, 

que slo usados para a~astament·o de esgotos, caracterizando um 

tipo de reuso agr{cola nlo direto ~rizando-se qu~ nesse país 

existem in~meras cidades que disp6em seus esgotos em mananciais 

de superficie, sem nenhum tratamento. 

UNIÃO SOVIÉTICA 

Apesar de nlo se dispor de muitas informa~5es, a Uniio Sovi~tica 

vem praticando esse tipo de reuso em fazendas prdximas a Moscou 

desde 1900 e em Odessa desde 1930. O governo Sovi~tico atualmente 

vem estimulando o desenvolvimento dessa tecnologiar havendo 

alguns trabalhos antigos publicados que regulamentam os n(veis de 

tratamento de esgoto, em fun;lo das diversas culturas. O mais 

conhecido~ devido a GROMASCHEWSKII. L.W. C43) <1930). 

AU5TRÃLIA 

A Austr~lia ~um dos 
, 

patses pioneiros na prática do Reuso Nâo 

Potável Agr{cola. O projeto Werribee em Melbourne cobre uma área 

de 10.000 ha constituido basicamente de pastagens, onde se criam 

20.000 cabeças de gado bovino e 50.000 ovelhas. Como água ' e um 
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problema muito sério naquele país, o governo vem desenvolvendo 

multo es~orço no sentido de criar outros projetos semelhante ao 

de Melbourne. 

/ 

REUSO N~O POTAVEL RECREACIONAL 

Esta classificação é reservada ao reuso direto de água para 

abastecimento de corpos de água superficiais como lago, 

reservatórios e rios para fins recreaclonais al~m de usos em 

paisagismo como irrlgaç~o de Jardins e parques p~blicos, lagos 

ornamentais e também na réga de campos esportivos. Nos trabalhos 

de CULP, R.L. <29) (1977) podem ser encontrados os exemplos mais 

conhecidos, são eles: 

Santee County Califórnia Water Distrlct. 

O efluente de um sistema de tratamento de esgotos domésticos por 

lodos ativados, após Infiltração em areia, é captado, clorado e 

conduzido a uma série de lagos onde se pratica esportes de 

contato primário, como natação. A qualidade bacteriológica e 

virológica da água é continuamente avaliada pelo State Health 

Offlcer, não tendo sido até o momento Isolado nenhum v(rus no 

afluente do lago e a concentraçio de coliforme tem sido menor do 

que 2/100 ml. 

- South Lake Tahoe- Califórnia 

Em 1969 o Indian Creek Reservoir situado em Alpine County, na 
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Cali~órnia, ~oi escolhido pela South Tahoe Public Utility 

Oistrlct para ser abastecido com o e~luente do sistema de 

tratamento de South Lake Tahoe. Tr~ta-se de uma planta dotada de 

uma sequência de tratamento que caracterizam o chamado 

utratamento avançado de esgotosu. A qualidade de ~gua assim 

obtida, ~tal que o reservatório vem sendo usado para esportes de 

contato prim~rio e para pesca. 

REUSO NÃO 
, 

POTAVEL INDUSTRIAL 

Podem ser enquadrados nesta classi~icaçlo os casos do reuso 

interno ~s instalações industriais, caracterizando a reciclagem, 

e tem corno obJetivo o atendimento das demandas da prdpria 

inddstria ou o controle de poluiçlo. 

Al'rn da reciclagem, nesta classi~icaçio tarnb~rn i considerado o 

caso do reuso de ~onte externa que ocorre quando e~luentes 

urbanos ou industriais são utilizados por urna ou mais 

industrias, apds tratamento adequado. Alirn disso, esse tipo de 

reuso pode ser ~eito através de Sistema Duplos ou entio
1
atravis 

da captaçio direta nos corpos de ~gua super~{ciais ou 

subterrineos. 

Em alguns pa{ses, como Japio e Estados Unidos, existe uma 

tendência bastante ~arte em se incrementar programas de reuso 

industrial como forma efetiva de controle de polui~io. 



O grifico da figura 3 ilustra esse fator correlacionando o volume 

total de igua utilizado pela industria Japonesa no per(odo 

compreendido entre 1963 e 1975r com volume recuperado e o volume 

de ~gua nio reusada nesse mesmo per(odo. As curvas mostram um 

aumento substancial do volume total e do volume recuperador 

permitindo com que o volume de ~gua nio reusada se mantenha 

praticamente constante. 

CONSUMO DE ÁGUA 

(106
m3/dia) 

CONSUMO TOTAL ./""' ,.,. ----
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70 75 
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Figura 3- Uso industrial de ãgua no Japao, entre 1963 ~ 1975. 

Fonte: Referência (82). 
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Com9 consequincia do Clean Water Act que previa como meta. 

"descarga zero" para 1985. DICK. M. (34) (1981> em seus trabalhos 

sustenta que
1 

nos Estados Unidos, a tendlncia em termos de 

recupera~io de ~gua para fins industriais é a mesma verificada 

no Jap~o. nesse mesmo periodo. 

Dentre os programas americanos mais conhecidos. salienta-se o da 

Environmental Protection Agency- EPA- fundamentado em 6 pontos: 

elimina~io gradativa dos poluentes tdxicos enio tdxicos 

- redu~io do volume descartado 

redu~io do volume captado 

- au m en t o na e f' i c i in c i a de t r at a me n t o 

economia de energia 

economia de ~g~a. materiais e outros recursos 

De acordo com LAVRADOR FILHO. J. (52) (1987>. "exemplos de reuso 

interno em inddstrias sio comuns ao ~edor do mundo. 

praticamente todos os ramos industriais e aparecem frequentemente 

na literatura especializada". A tabela 3. "por exemplo mostra o 

reuso interno nas maiores industrias consumidoras de ~gua da 

Alemanha em 1969"7 conforme os trabalhos de MULLER. W.J. ( 6~5) 

(1977>. 
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Tabela 3 - Reuso Interno de ~gua nas Maiores Industrias 

Alemãs em 1969 

RAMO INDUSTRIAL TOTAL DE ÁGUA REUSO INTERN0(10 6m3/ano) 

UTILIZADA GUANTIOADE PORCENTAGEM 

Carvão 8746 7523 86,0 

Guímico 6309 247i 39,.2 

Aç:o 5306 3555 67,0 

Refinaria 2485 2000 80,.5 

Papel e Celulose 1892 969 51,.2 

Veículos 554 292 52,.7 

Metalurgia 329 155 47,1 

Ind.Aç:ucar ~'") # ,., 

r.... é> r... 215 81,9 

CervE:~jar i a 217 95 43,7 

Elét1·· ica 37ü0 1903 5i.4 

TOTAL 30004 19729 64. ~3 

FONTE: R~f~Fincia 65 



No caso de Reuso Nio Pot~vel de ~onte externa~ tanto para o caso 

de se ~azer o transporte da ~gua de ~orma direta através de 

sistemas duplos, 

superf{ciais 

como de ~orma 

ou subterrineas, 

indireta através dos corpos 

poder~ haver necessidade de 

tratamento complementar interno ~s industrias, para atender seus 

padr3es específicos de qual idade de ~gua. 

Exemplo de Reuso Nio Pot~vel Industrial: - Sio Bernardo do Campo 

Sio Paulo A Esta~io de Tratarnenmto de &gua do Rio Grande 

localizada junto a Represa Bill ings, bra~o do Rio Grande em Sio 

Bernardo do Campo,operada pela Companhia de Saneamento B~sico do 

Estado de Sio Paulo - SABESP, vende suas ~guas de lavagem de 

filtros e decantadores, apds sedlmenta~io, ~ Volkswagem do 

Brasil, através de sistema duplo de distribui~io. A ind~stria, 

ap6s o recebimento dessa ~gua, condiciona-a aos diversos usos 

industriais internos. 

Esse sistema permitiu ~ SABESP diminuir significativamente o 

volume de ~gua despejado na Represa Billings, estando sendo 

desenvolvido no momento um projeto de secagem de lodo que 

e~etivamente reduzir~ a zero, o volume descartadw. 

Distritos de Kohtoh, Joh-hoku e Cidade de Nagoya-Japio. Essas 

três localidades japonesas consomem e~luentes tratados de acordo 

com a tabela 4. 

41 



TABELA 4- Reuso nio Potivel Industrial ero tr~s 

localidades Japonesas 

LOCALIDADE 

Kohtoh 

Joh-hoku 

Cidade de Nago~a 

TOTAL 

VOLUME CONSUMIDO Cm3/dia> 

90.000 

11.000 

30.000 

131.000 

FONTE: Water Reuse Promotion Center (96) (1985) 

~ 
REUSO NAO POTAVEL DOMÉSTICO 

Con~orroe a classi~ica~lo adotada - WESTERHOFF~ G. P. (98) <1984>-

nesta modalidade de reuso estio incluidos os usos para descargas 

sanitárlasr rega de jardinsr etc. 

Pelo fato de haverem outros usos equivalentes para esse tipo de 

água como lavagem de rua~ usos em grandes edif(cios para reserva 

contra incindio e para ar condicionado, incluimos estas formas de 

reusor neste (tem. Alguns dos usos citados requerem distribui~io 

em carros pipas como lavagem de ruasr por exemplo. enquanto para 

outros sio necess~rios sistemas separados de distribui~io o que 

na literatura~ chamado de sistema duplos- DEB,A.K. 

M.P. C33) <1980); AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION C07) (1980). 

Os sistemas duplos sio usados para prevenir contra a 
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possibilidade do uso dessa ~gua para outros fins~ embora autores 

como DEANrR.B. et al. <32) (1981) recomendam que esse tipo ~gua 

deve ter qualidade tal que~ uma eventual ingestio mesmo por 

alguns meses~ não possa representar um perigo à saúde. 

Apresentamos a seguir alguns exemplos: 

Japão: Atualmente os modernos grandes edifícios japoneses7 

partlculamente em Tdkior Osakar Fukoaka e Kita-Kyushu dispBe de 

sistema de tratamento de seus esgotos para reuso não pot~vel do 

próprio edifício~ existindo cerca de 500 instalações no país7 

totalizando cerca de 0F6 m3/s de ~gua reusada. 

Estados Unidos: Golden Gate Park em Sio Francisco na 

Califdrnia. Um ter'o das ~guas utilizadas na irrigação desse 

p.arque de 320 ha7 i proveniente do efluente secund~rio de uma 

estac;ão de tratamento de esgotos. 

~ 
3.3 REUSO PARA MANUTENÇÃO DE VAZÕES DE CURSOS DE ÃGUA 

co·mo j~ foi referido., é a utilizaç:io de efluentes tratados com o 

obJetivo de manter uma dada vazio num curso de ~gua., para diluir 

as cargas poluidoras a ele carreadasr e também para manter vaz6es 

mínimas em ipocas de estiagem. 

3.4 AQUACULTURA 

O desenvolvimento da aquacultura se deu primeiramente como ~erma 

complementar ao tratamento de esgotos, principalmente usando-se 
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plantas aqu~ticas como o aguap~. Posteriormente, a idéia da 

utiliza~io de peixes para tal fim foi adotada principalmente como 

o objetivo de produ~;o de proteinas. 

BARTONE, C. et a1. (10) (1987), descrevem as experi&ncias 

desenvolvidas em Lima no Peru atrav~s da UNDP United Nations 

Development Programme, do Word Bank Integrated Resource Recovery 

Project e com a assistincia técnica da Rep~blica Federal Alemi. 

Nesse empreendimento, peixes e camarSes sio criados em lagoas de 

estabiliza~io de polimento, havendo no momento estudos para se 

verificar a viabilidade de duas alternativas: tanques com ~gua 

corrente e tanque~onde a ~gua ~trocada de tempos em tempos. 

Outro obJetivo do proJeto ~ de~inir a melhor op~io para 

utiliza~io dos peixes: seu consumo direto ou seu consumo indireto 

através de gerações posteriores. 

3.5 REUSO PARA RECARGA DE AGUiFEROS SUBTERR~NEOS 

De acordo com a AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION C08> (1983), a 

recarga de um aqu{fero subterrlneo pode ser feita para: 

evitar o rebaixamento do n{vel do aqu{fero; 

- proteçio desse aqu{~cro contra a intrus~o de ~gua do mar; 

- armazenamento de esgoto ~ratado. 

Ainda de acordo com a institui;io acima (08), a recarga pode ser 

~cita de duas man~iras: 
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-In~iltra~ão-percola~ão: esse m~todo ' e semelhante a ~iltração 

intermitente em areia. A maior parte do esgoto penetra no solor 

embora haja perda por evapora~ão. Os solos arenososr com altas 

baixas de infiltra~ão e textura grosseira, são os mais Indicados. 

- InJeção direta: consiste na inJeção sob pressão no sub-solo, de 

esgotos tratados de forma direta ou misturado com ~gua de 

superf{cie, atrav~s de poços profundos, ou minas abandonadasr 

cavernas. etc. 

Um exemplo de recarga de aquffero por infiltração percolação i o 

proJeto que foi implantado em Israel e que ~ descrito por 

IDELOVITCH, E. & MICHAILr M. <46) (1984). Esse empreendimento 

chamado Oan Region Project -foi concebido para infiltrar no 

solo esgotos tratados em lagoas de oxidaçãor seguido de 

precipitação química e remoção de am8nia. A passagem pelo solo 

propicia um tratamento adiciona~ permitindo que essa iguar que ~ 

recuperada em v~rios poços tenha qualidade compat(vel para o uso 

na agricultura. 

Quanto a em Orange County, na Calif6rni~r foi 

implantado um sistema que ficou conhecido por Water Factory 

Nesse projeto. o efluente de esgoto dom~stico ap6s tratamento a 

nfvel secundirio, ~ submetido a clarificaçffo. 
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cloração r filtraçãor adsorçãor pds-cloração e desmineralização 

por osmose reversa. A ~gua assim obtida~ inJetada no solo por 

meio de uma s~rie de poçosr objetivando impedir a intrusão da 

~gua do mar no aqu(fero que~ utilizado para o abastecimento. 

*********** *****~**** ********* 

A decisão de implantar um sistema de reuso - qualquer 

que seJa a modalidade- por razBes que vão desde disponibilidade 

de ~gua de qualidade inferior. at~ questBes relacionadas ao 

controle e padrBes de qualidade de ~gua nem sempre ~ f~cil. No 

cap{tulo que seguer abordaremos os aspectos de sa~de e ambientais 

que devem ser considerados na implantação de um programa dessa 

natureza. 



4 - ASPECTOS DE SA~DE7 AMBIENTAIS, CRITÉRIOS E PADRÕES DE 
/ 

GUALIDADE DE AGUA 

Os ~sgotos industriais e urbanos trazem consigo uma s~rie d~ 

componentes nocivos ~ sadde das p~ssoas a eles expostas. Nessas 

condi~5es7 o reuso dessas ~guas quando ~eito de maneira n~o 

criteriosa, pode intensi~icar essa exposi~io de ~erma direta ou 

indireta. 

Neste cap(tulo ~studaremos os principais contaminantes bioldgicos 

e qu(micos presente nos esgotos e que s~o prejudiciais~ sa~de 

humana, bem como os riscos envolvidos na pritica do reuso de igua 

e os padr6es de qualidade de igua exigido7 por tipo de reuso. 

4.1 - Contaminantes Biológicos e Qu(micos presente nos esgotos 

4.1.1 - Contaminantes Bioldgicos 

- Vi r •.ls 

Inume~os virus podem infectar o t~ato intestinal humano e· ;:-... 

partir daí, in~ectar novamente outros hospedeiros atrav~s dP 

ingestio ou ina1a~io. Um grama de fezes pode conte~ cerca de 

10(9) part{culas viróticas in~ecciosas, provenientes de 

portadores que podem ou nâo apresentar sintomas. Esses v tt··us, 

embora nio possam se multiplicar fora do hospedeiro, podem 
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sobreviver por semanas no meio ambiente principalmente 
. 
a 

temperaturas inferiores~ 15 C. FEACHEM, R.G. et al. <38> (1986), 

citam estudos que detectaram concentraç6es de 10(5) partículas 

infecciosas por 1 ltro de esgotos municipais brutos e em amostras 

de solo de onde foram dispostos esses esgotos. 

Embora outros grupos possam ser encontrados nas fezes, os cinco 

grupos apresentados a seguir e no Quadro 1, são os principais: 

adenovirus, enterovirus (incluindo-se o poliovirus), virus da 

hepatite A, reovirus e vírus causadores de diarréia (em especial 

o rotavirus). Todos eles podem apresentar infec,6es subclínicas 

especialmente em crianças. 

Entre os enterovirus, alguns poliovirus não conduzem 

necessariamente~ doenças com sintomas graves, entretanto. às 

vezes podem ocorrer infecç5es moderadas,at~ aquelas que produzem 

a paralisia de alguns membros, ou ati a morte. Os mesmos autores 

(38) estimam que a poliomielite com paralisia ocorre em apenas 1 

entre 1000 indivíduos contaminados e, a nível mundial, a maior 

incidência verifica-se nos países sub-desenvolvidos. 

Quanto ao echovirus e coxsackievirus o n~mero de pessoas 

infectadas i bem maior, e os sintomas são mais variados podendo 

ocorrer desde uma simples febre, ati miocardite, passando por 

meningite, problemas respiratórios e tambim paralisia. Os 

rotavirus e outros virus são encontrados nas fezes de crianças 

com diarréia, podendo contaminar novas crianças e adultos. 
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Com rela~ão ao virus da hepatite Ar embora seja o causador da 

hepatite in~ecclosa. em crian~as ~requentemente sua in~ec~ão se 

dá de forma assintoru~tica. 

-Bactérias 

As ~ezes de lndlv(duos saudáveis contlm grande ndmero de 

bact~rias comensais de v~rias esp~cies. podendo variar muito em 

~un~ão da estrutura epidemioldgica da popula~ão considerada 

sendo. por esses motivos. utilizados como indicadores de poluição 

Tecal. Entre os indicadores mais usados. destaca-se o coli~orme 

fecal Escherichla coli e o enterococci1 também sempre presente nas 

Tezes humanas. Por outro lador algumas bactérias anaerdbicas como 

Clostrldium bacteroidés e a Bi~idobacterium tambim servem como 

indicadores~ sua utiliza~ão como tal. vem ganhando adeptos no 

mundo todo. 
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QUADRO 1 

VIRUS PATOGÊNICOS EXCRETADOS COM AS FEZES 

VIRUS DOENCAS 

Adenovirus Várias 

PODE OCORRER 

INFECC~O 

ASSINTOMÁTICA 

Sim 

Enterovirus 

Pol ic>virus Poliolie-.'1ite7 paralis·ia 

e outros Sim 

Sim 

Sim 

Echovirus Várias 

Coxsac~ievirus Várias 

Hepatite A Hepatite in~ecciosa Sim 

Reovirus Várias Sim 

Norwalk e outros Diarr~ia Sim 

Fo~~E~ Referência 38 

RESERVATóRIO 

Homem 

Homem 

Homem 

Homem 

Homem 

HomEm 

1-!onH:::m 

provave::-1 ment c-:.-



As principais bactérias pa.togÊ'n i cas,. ou potencialmente 

patogênicas, são apresentadas no Quadro 2. Apesar delas terem 

acesso aos hospedeiros mais comumente via ~gua, alimentos ou mãos 

sujas,. as vezes o fazem atravds dos pulm6es, por inala;io de 

" partículas sob forma de aerosois, ou pelos olhos, depois de 

esfregados com 
,., 

ma os sujas. Durante o processo infeccioso, o 
/ 

individuo infectado pode contaminar no~os hospedeiros, através de 

suas fezes. 

A diarréia é o mais importante dos sintomas das infec;6es 

intestinais. As bactérias podem invadir o organismo causando 

infec;6es localizadas ou g=neralizadas sendo, essas invas6es, 

bastante características da febre tifóide ou out r.as febres 

entéricas, causadas pelas salmonelas. Quando a infec;io fica 

restrita aos intestinos, o cont~gio entre indivíduos se d~ pelas 

fezes. Por outro lado, quando a infecção é generalizada, as 

bactérias tem acesso~ corrente sanguínea e em seguida \ 

a urina. 

Nesses casos, a con~amina;io pode se dar também pela urina. 

Alguns dos patógenos apresentados no Quadro 2 podem infectar o 

homem, a partir de fezes de outros animais, assim sendo, no caso 

de surtos, para o completo controle são necess~rias medidas que 

deem conta desse aspecto. 



------------------------------------------------------------------------
GUADRO 2 

BACTÉRIAS PATOGÊNICAS EXCRETADAS COM AS FEZES 

VIRUS 

Campylobacter fetus -

s s p • j e j IJ n i 

Escherichia col i 

patogênicas 

Salmonell <.'\ 

S. typhi 

S. paratyphi 

DOENÇAS 

Diarréia 

Diarréia 

Febre Tifóide 

Febre paratifóide 

PODE OCORRER 

INFECÇÃO 

ASSINTOMÁTICA 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Outras Salmonellas Intoxica,Ses alimenta

res e outras salmonelo-

Shig.;~11a s.sl:>. 

Vibrio cho1eraE~ 

Yersinia ~nteroco-

1 i ti c: a 

H: Homem A: Animais 

FONTE: Refer0ncia 38 

Disenteria bacilar 

Cólera 

Sim 

Sim 

Sim 

Diarréia e septicemia Sim 

RESERVATóRIO 

H e A 

H 

H 

H 

H e A 

H 

H 



Em resumo,. todos os patdgenos apresentados nos Quadros 1 

virus e bact~rias 7 atingem os homens atrav~s das ~ezes ou urina 

de outros homens ou de animais, nio sobrevidendo muito tempo ~ora 

dos organismos hospedeiros Cexcessio ~eita ao Vibrio cholerae>. 

Assim sendo, o controle dessas doen~as, necessariamente passa 

pelo controle da disposi~io dos excretas de homens e animais no 

meio ambiente. 

-Protozoários 

Algumas espicies de protozoários podem in~ectar o homem e causar 

doen~as. As ~ormas infectantes desses protozoários passam pelas 

~ezes na ~arma de cistos que, quando ingeridos, in~ectam o 

indivíduo. Entre os p~otozoários, somente tris esp~cies, 

apresentadas a seguir e no Quadro são consideradas 

patoginicas: 

1 amb 1 i a. 

balantídium coli, Etamoeba histolytica e Giardia 

- Helmintos 

Muitas espicies de helmintos tem o homem como hospedeiro e, entre 

essas,. algumas podem causar sérias doen~as, por~m grande n~mero 

infectam o homem de ~orma assintomática. Somente os helmintos 

cujos óvos,. ou ~ormas larvárias,. passam pelas excretas sio 

objetos deste estudo. 

Para avalia~ão dos problemas que esses organismos podem causar, é 
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importante ter em conta aspectos que descrevemos a seguir. 

Exceçio feita aos St~ongyloidesr os helmintos nio se multiplicam 

dentro do organismo hospedeiror fato este de fundamental 

importincia para o entendimento do modo de transmissio entre 

hospedeiros e a possibilidade de controle. 

QUADRO 3 

PROTOZOÁRIOS PATOGÊNICOS EXCRETADOS COM AS FEZES 

VIRUS 

Dalantidium Coli 

Entamoeba histo

lytica 

DOENÇAS 

Diarréiar disenteria 

e ulcera~Ses no colo 

Ulcerações no colo, 

desenteria amebiana, 

abcesso hepático 

PODE OCORRER 

INFECÇÃO 

ASSINTOMÃTICA 

Sim 

Sim 

Giardia lamblia Diarréia e mal absorçio Sim 

H: Homem A: Animais 

FONTE: Referência 38 
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RESERVATóRIO 

H e A 

H 

H e A 



A contamina~ão é feita através dos ovos dos helmintos eliminados 

no meio ambiente. Esses ovosr sendo ingeridos 1 dario lugar dentro 

do hospedeiro a novos organismos, havendo ent;o um aspecto 

quantitativo da patologia que precisa ser considerado. Em outras 

palavras r é importante e possível se conhecer a carga de 

organismos que o hospedeiro alberga, sendo esta carga crescente 

através de recontamina~Ses sucessivas. 

Como foi visto, existe uma diferen~a bastante grande no mecanismo 

de transmissão de doen~as pelos helmintos quando comparado com os 

vfrus as bactérias e os protozo~rios, os quais se reproduzem 

dentro do hospedeiro de forma assexuada. 

A grande maioria dos helmintos que parasitam o homem tem sexos 

distintos, o que condiciona a produ~ão de ovos7 a existlncia de 

pelo menos dois desses organismos dentro de um mesmo hospedeiro, 

macho e flmea, além de uma série de condi~Ses de acasalamento 

entre eles. Um indiv(duo infectado com um dnico verme, ou então 

com vários porém do mesmo sexo, não tem importincia do ponto de 

vista epidemioldgico, devido a impossibilidade de transmissio 

para indivíduos não infectados. 

O Quadro 4 apresenta
1

de forma resumid~os helmintos patoginicos 

excretados pelas fezes mais conhecidas 7 as doen~as que eles 

causam, sua transmissio e distribui~ão geografica. 

4.1.2 - Contaminantes QuiMicos 
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-Orgânicos 

Entre os compostos orgânicos existem aqueles sucet~eis de 

tratamento biológico ou sejar biodegradáveisr e aqueles mais 

refratários1 tamb~m chamados de persistentes ou conservativos. 

Embora do ponto de vista de reuso de água ambos sejam 

importantes, existem in~orma~Ses em abundância a respeito do 

primeiro grupor o que nio acontece com os demais. Assim sendor 

neste {tem nossa atençio estará voltada para os persistentesp 

cuja maioria tem origem nas atividades humanas sendo de 

particular interesse os trihalometanosr que de acordo com 

SANTOS, C.L. (83) <1987>. tem origem a partir da desin~ec~io de 

água com cloro. 
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QUADRO 4 

HELMINTOS PATOGÊNICOS EXCRETADOS COM AS FEZES 

VIRUS DOENÇAS 

Ancylostoma duodenale Ancilostomose 

Ascaris lumbricoides Ascaridiose 

Diphyllobothrium latum Di~ilobotriose 

Enterobius vermicularis Enterobiose 

Schitosoma mansoni Esquistosomose 

Taenia saginata Ten(ase 

Ta e n i a ~;o 1 i '..l m Tt.·n Ícl.SE' 

Trichuris trichiura Ti~ i chur i ose 

H·: Homem 

FONTE: Referincia 38 

PODE OCORRER 

INFECÇÃO 

ASSINTOMÃTICA 

H solo H 

H solo H 

DISTRIBUIÇAO 

Cl i mas quent e:·s 

General i zad<':\ 

H copépode H Generalizada 

(principa1ment<-:~ 

em clima 

temperado) 

H H Generalizada 

H caramujo H &~rica,América 

do Sul 

H boi H General i z::ida 

H porco(ou H> H Gene-ralizada 

H solo H 



O quad~o 5 apresenta alguns compostos o~ginicos bastante usados 

pela sociedade moderna em suas atividades di~~iasp bem como seus 

efeitos sobre a sa~de. 

- Ino~ginicos 

Com exceçio da desco~berta dos efeitos danosos à sa~de causados 

pelo asbestosr o que se conhece a respeito da contaminaçio por 

elementos inorginicos nio tem mudado muito nestas ~ltimas duas 

décadas. Em consequincia, existe metodologia analitica dispon{vel 

para suas determinaçSes na ~gua em concentra~Ses inferiores aos 

limites de tolerincia do organismo humano, o que tem permitido 

estudos bastante acurados sobre o impacto desses elementos sob~e 

a sa~de humana. 

A seguirp no Quadro 6 adaptado po~ LAVRADOR FILHOr J. (52) <1987) 

a partir do Water Reuse-Manual of Practice SM-3-Systems 

Management da American Water Works Associat ion (08) 

ap~esentamos os principais contaminantes inorginicosr bem como 

seus efeitos sobre a sa~de humana. 
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QUADRO 5 

ALGUNS CONTAMINANTES QUiMICOS ORGÂNICOS E DOENÇAS ASSOCIADAS 

COMPOSTO ORGÂNICO EFEITO SOBRE 

A SAúDE 

SOLVENTES 

• Oiclorometano Tóxico ao ~Ígado 

• Cloroformio Câncer 

• Bromodiclorometano Câncer 

• Bromoformio Câncer 

• Tetracloreto de 

carbono Câncer 

•. Tricloro etileno Câncer 

• 1P1r1 Tricoloetano Câncer 

• i71Y2 Tricloro etanoCâncer 

• Dibromocloropropano Câncer 
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COMPOSTO 

ORGÂNICO 

EFEITO SOBRE 

A SAúDE 

AROMÁTICOS VOLÁTEIS 

• Denzeno 

.. Tolueno 

• X i leno 

. He~·~ac 1 orobezeno 

• 2,.4p6 -Tricloro-

fenol 

. 2.4 - Di cloro-

fenol 

Leucemia 

Le•.tcem i a 

Leucemia 

Câncer 

Câncer 

TÓ~·~ic:o ao 

fÍgado 



QUADRO 5 Ccontinuaçgo> 

ALGUNS CONTAMINANTES QUÍMICOS ORGÂNICOS E DOENCAS ASSOCIADAS 

COMPOSTO ORGÂNICO EFEITO SOBRE 

A SA\lDE 

PESTICIDAS E HERHICIDAS 

CLORADOS 

• DDT 

• DDC 

• Aldrin 

• Endrin 

• Dieldrin 

• To>taphene 

• Mire:>: 

• Kepone 

• Lindano 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

Câncer 

COMPOSTO 

ORGÂNICO 

DIELÉTRICOS 

EFEITO SOBRE 

A SA\lDE 

• Di~enil Policlo-

rado CPCB> 

• Arocloro 1260 

Câncer 

Câncer 

• Dibutil phtalato Defeitos 

nascimento 

• Bis <2-etilhexa> Defeitos 

phtalato nascimento 

• Trtmetil fosfato Câncer 

• Uretano Câncer 

TINTAS E DERIVADOS Câncer 

HIDROCARBONOS AROMÃTICOS 

POLINUCLEADOS Cân c €'1'" • Pentaclorofenol 

., ME-to~dc:loro 

• Clordano 

Sistema nervoso central 

Câncer· 

• Parathion Sistema nervoso central 

---------------------------------------------------------------------
FONTE: Adaptado da Referincia 38 
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Quadro 6 - Alguns contaminantes qu{mlcos inorgânicos e doen~as 

assoe i ada~; 

AntimÔnio Teratogenia; doen~as cardiovasculares; 

dermatites 

Arsênio Disfun~Ões renais e hepáticas; câncer da pele 

Asbesto Câncer gastrointestinal 

Bário Estimulante muscular; bloqueio nervoso 

Berílio Osteosclerosis; câncer; teratogenia 

Bromo Danos ao sistema nervoso 

Cádmio Disfun~io renal; teratogenia 

Didxido de cloro Irrita~io da mucosa bucal 

Cobre Disfunções Gastrointestinais 

Cianeto Tdxico ao sangue 

Chumbo Danos ao sistema nervoso central 
/ 

Mercurio Danos ao sistema nervoso central; teratogenia 

Nitratos Cianose infantil 

Prata Argirose (deposi~ão de prata sobre a pele> 

Radiotividade Danos genéticos 

Sel;nio Disfun~6es hepáticas e renais 

Sddio Hipertens~o: doenças cardiovasculares 
, 

Talio Danos ao sistema nervoso central 

Zinco Danos gastrointestinais e ao pincreas 

FONTE: Adaptado da referência 52 
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4.2 -Riscos ~ Sa~de 

O risco ~ sa~de relacionado ~s virias modalidades de reuso ~ 

definido por MIDDLEBROOKS, E.J. (59) como sendo a 

probabilidade de se experimentar um efeito adverso <morte, casos 

de doen~as, etc) ou, como no caso de reuso potivel onde a 

exposi~io ~praticamente cont(nua, a probabilidade por unidade de 

tempo. 

Evidentemente quando se pensa em usar esgotos tratados para 

determinadas finalidades, ou seja reusar uma determinada cole~io 

de igua de forma deliberada e planejada, a primeira coisa que se 

pensa~ no risco que existe associado a essa pritica. Embora seja 

uma preocupa~io absolutamente procedente, dificilmente se pensa 

da mesma forma em rela~io ~s centenas de sistemas p~blicos, que 

captam suas iguas a partir de mananciais de superf(cie que foram 

utilizados a montante para afastamento de res;duos l(quidos de 

virias cidades, e o que mais grave, de forma aleatdria, nio 

planejada enio controlada caracterizando, dessa forma, o Reuso 

Potivel Indireto Nio Planejado que~ exatamente a alternativa 

que conduz ao maior risco. 

Avalia~io de Risco é uma metodologia de uso relativamente recente 

nos projetos que envolvem o meio ambiente, existindo ainda muitas 

incertezas e d~vidas a respeito do assunto como, por 

questio da extrapola~io dos dados obtidos em experimentos com 
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cobaias .. para o homem. Mesmo assim .. ao que tudo indica .. trata-s<~ 

de uma metodologia que veio para ~icar. 

AMARAL E SILVA., C.C. (04) (1987>r divide o processo de análise de 

risco em 
1\ 

tres ~ases bastante 

identifica~ão do risco 

estimativa de risco 

- avalia~ão e controle do risco 

diferenciadas entre si: 

Enquanto a primeira ~ase é descritiva., na segunda o objetivo é 

quanti~icar estatisticamente o risco através de 'estat(sticas' 

existentes em ag&ncias de meio ambiente ou de sadde., estudos 

epidemioldgicos ou modelos matemáticos de simula~ão. Finalmente .. 

na dltima ~ase; procura-se avaliar a aceitabilidade do risco., por 

parte da popula~ão exposta .. atrav~s dos tradicionais indicadores 

'custo/bene~{cio' ou 'risco/bene~(cio'. 

Por não ser objetivo desta disserta~ão1 proceder-se a uma 

avalia~ão estat(stica dos riscos associados às várias modalidades 

de Reuso de Ásua., teceremos algumas considera~Ões descritivas a 

respeito. 

O risco à sa~de depende fundamentalmente da tecnologia empregada 

em cada modalidade de reuso. s~ por um lado) os riscos 

relacionados aos vários tipos de reuso para fins não potáveis 

dev<:?m-se aos contaminantes microbioldgicos e/ou elementos 

qu{micos de efeitos tóxicos ou sub-~gudos de resposta rápida, por 

outro,. para os riscos associados ao Reuso Potável Direto, al~m 
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desses contaminant~s, devem ser considerados os riscos 

decorrentes dos ef~itos de exposi~io cont(nua e de longo prazo 

aos chamados elementos químicos tra~o potencllamente 

carcinoginicos, mutaginicos ou teratoginicos. 

Dependendo da modalidade de r~uso considerada, os riscos podem 

ser maiores ou menores, havendo em qualquer caso necessidade de 

alguns cuidados especiais como 1 por ex~mplo 1 monitoramento cont(nuo 

de qualidade. BROOKS,R. (19) (1981) d~screvendo o sistema 

desenvolv1do pela NASA para o Santa Clara Vall~y's Water 

reclamation Fac.ility na 
~ 

California. recomenda uma . . ser te de 

par§metros pass(veis de monitoramento cont(nuo e automitico 

incluindo-se determina~Bes de coliformes totais e fecais pela 

medi~ão indireta de hidroginio molecular CH2> e de outras 

bact~rias por medi~ão de ~uimioiluminescincia. por biosensores. 

Com respeito ~s medidas operacionais de mitiga~ão de risco, o 

quadro 7 adaptado dos trabalhos de LAVRADOR FILHO,J. <52> <1987), 

descreve os riscos sanitirios associados ~s virias modalidades de 

reuso, enquanto que do ponto de vista preventivo o item 4.3, 

apresentado a seguir. trata especificamente dos PadrBes de 
~ 

Qualidade de Agua requeridos pelos varios tipos de reuso. 

4.3- Crit~rios e padr6es de qualidade de ~gua 

4.3.1 - Reuso Potivel 

Conforme recomenda a Organização Mundial da Sa~de (99) (1973), os 

crit~rios e padrSes de qualidade de ~gua a serem obedecidos ao se 
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praticar o Reuso Pot~vel, seja direto ou indireto, sio os de 

potabilidade existindo in~meros decretos, leis, etc. 1de outros 

paises e tambim brasileiros que podem servir para essa 

f'inalidade. Nesta dissertaçio adotamos a portaria S6 do 

Ministirlo da Sa~de de 13 de Marco de 1977,. apresentada na tabela 

5. 

Tabela 5 - CRITÉRIOS E PADRÕES DE QUALIDADE DE &GUA PARA REUSO 

POTÁVEL E PARA RECARGA DE AQUiFEROS SUBTERR~NEOS POR 

INJECÃO DIRETA<PORTARIA 56 Bsb-MINISTÉRIO DA SAúDE 1977) 

---------------~----------------------------------------------------

PARÂMETROS PARÂMETROS VMD VMP 

Alumínio 0,05 0,10 Surfactante 0,.2 0 1::" p;;;J 

Arsênio 0,05 0,.1 Turbidez <UT> 5 10 

B~rio 1,.0 Zinco 1 5 

C~dmio 0,.01 Aldrin 0,.001 

Chumbo 0,.05 0,.1 Clordano 0,.003 

Cloretos 200 600 DDT 0,.05 

Cobre 0,2 1 r 0 Dieldrin 0,.001 

Cromo Total 0,05 Endrin 0,.0002 

Cor <UC> 5 30 Heptacloro 0,0001 

·" Fenois 0,001 Lindano 0,004 

Ferro Total 0,3 1 r 0 Meto~·~ i c 1 oro 0,1 

Fluoretp 0,6-1,7 To~·~at'eno 0,005 
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Tabela 5 - CRITÉRIOS E PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA REUSO 

POTÁVEL E PARA RECARGA DE AGUiFEROS SUBTERRÂNEOS POR 

INJEÇÃO DIRETA <PORTARIA 56 Bsb - MINISTÉRIO DA SAúDE 

- 1977) <continuaçio> 

--------------------------------------------------------------------
PARÂMETROS PARÂMETROS VMD VMP 

Manganês 0,5 Comp.org.fosf'. 

e carbamatos 0,.1 

Mercúrio 0.002 Herbicidas -

clorofenoxi 2,4D<1>-

Nitrogênio de 

nitratos 10 0,03 

Prata 0,.05 2,4,.5- T (3)- 0,.002 

Selênio 0,.01 

Sólidos disso]-

v idos 500 1000 

sólidos tota i·s 500 1500 

OBSERVAÇÕES: Valores em mg/1. Salvo se indicado em contr~rio. 

<*> VMD = Valor M~ximo Desej~vel 

(*) (*) - VMP = Valor Miximo Permiss(vel 
.. 

(1)- 2,4 = Acido diclorofenoxiac~tico 
, 

(2) = 2,4,5= Acido triclorofenoxipropi8nico 
/ 

(3) - 2,4,5= Acido triclorofenoxiac~t ico 

CUC> =Unidade de cor 

<UT> =Unidades de turbidez,Jackson ou Nefelom{trica 

FONTE: Referência 06 
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Quadro 7 RI~CO~ DC 3AÚDC An30CIAD03 A3 MODALIDADCn DC ~CUGO 

i-ORI~A [IC RCU~O RI~CO [IC GÃÚDC MCDIDA DC MITIOACXO DO ~I3CO 

ÃÕRicõLÃ--------------c~~t;;r~;;~~-d;-~~it~;;:------r;~t;~;~t~-;d;~~;d~7-;ii;i~;;-~~~t;t~-di;;t~-d~-
com organismos patoginicos. efluente com culturas comestiveis1 substituiç~o 

INDU~TRIAL 

RCCARGA DO AQUiFERO 
GUDT::rmM~CO 

DOI1É3TICO 

r"OTÁVEL <DmETO 
C INDIRCTO> 

Contamina~lo direta dos 
tl·abalhadon:!.;, 

Contamina~io do pdblico 
por c:.e:·rosóis. 

Contamina,Ko de animais que 
se alimentam em pastagens 
irri~adas com eFluentes. 
Contaminaç~o de peixes ou 
1<~90<:.::;. 
Conexlo cruzada entre os 
sistemas de água potd~el· 
e ;;·nue:·ntes. 
Ge usada com Jgua de 
processo, cont•mina~lo de 
produto~ comestivei~. 
Doenças de veiculaç~o 
:.íd·,-ica, in (ecção dos olhol:O, 
ouvidos e na'iiz. 
Ingestão de contarninantes 
químicos ou irritação,dos 
olhos e mucosas, devido ao~ 
eFluentes industriais. 
Contaminação de aquiferos 
utilizados como Fonte de 
água potável. 

Conex;o cruzada entre os 
sistemas de ~gua pot,vel e 
de e rluentes. 
Contato com a água recupe
da utilizada para irriga;~o 
de parques e jardins ou 
lav~\gem de I"L\as. 
Ingestlo de contaminante 
bioldgiios e quimicos. 

da cu1tun1. 
Tratamento adequadol educaçlo dos trabalhadores 
a n~speito da necessidade de adequados ;,ábito~ 
de loigiene pessoal. 
Tratamento adequadoi Fixaç~o de zonas neutra~ 
e/ou cercas vivas entre as ~reas irrigadas ~ a• 
zonas residenciais ou vias p~blicas. 
Substituiç~o do mitodo de irrigaç~o. 
Tratamento adequado. 

Tratamento adequado e controle de vetores. 

Adequada diferencia~~o <cótligo de cores, matR· 
riai~ diFerentes, etc.) entre os sistemas. 
Dinalizaçio adequada. 
Tratamento adequado. 

Tratamento adequado. 
Restriç~o ao contato direto com a ~gua. 

~eduzir ou eliminar descargas industriais. 
Tratamento adequado. 
Restriç~o ao contato direto com a ~gua. 

Tratamento adequado anterior • recargal o 
eFluente deve percorrer uma adequada distincia 
atrav•s do soloi adequada diluição com as ~gua• 
naturais do aquiFeroi assegurar tempo de deten· 
;~o rninimo no aquifero. 
Tratamento adequado. Adequado diFerenciaç~o 
entre os sistemas. Cinalizaçlo. 

Tratamento adequado1 irrigaç~o e lavagem em 
horál"ios de POU!=O contato com o pÚb 1l.co1 
r~st'ii,Ko • irrigaçio com aspers~o. 

Tratamento adequado1 
Monitoramento da qualidade da 'sua antes da 
dist.i"ibuiç:li:o. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------rDNTE: Adaptado da Referincia 5~ 



4.3.2 - Reuso Nio Pot~vel Agrícola 

Esta ~uma forma bastante interessante de reciclagem de recursos 

er ao mesmo tempor de preserva~io do meio ambiente. Entretanto r 

essa pr~tica envolve riscos j~ que, como foi visto, os esgotos 

municipais podem conter metaisr compostos orginicos de origem 

industrial e uma enorme variedade de microrganismos patBgenicos. 

Esse fato somado ~s infinitas nuinces e características 

particulares de cada projeto, de cada tipo de produto agr{colar 

de cada tipo de solo, de clima, de topografia, etc. torna o 

estabelecimento de padr6es de qualidade de uma tarefa imposs{vel 

sem que se fa~a uma sirie de considera~6es iniciais. 

Um primeiro aspecto a ser pensado diz respeito ~s concentra~6es 

m~ximas que podem ser consideradas nio fitotdx(cas e toleriveis 

para animais. A tabela 6, preparado por CHANEY, R.L. C26) C1984), 

apresenta essas informa~6es servindo como um primeiro balizamento 

para a utiliza~io de iguas residu~rias, ou lodo, na agricultura. 
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Tabela 6 CONCENTRACoES MAXIMAS TOLERAVÉIS PARA ALGUNS ANIMAIS 

EM COMPARAÇÃO COM OS NÍVEIS PRESENTES EM FORRAGEM 

CONCENTRAÇoES NAS 

FOLHAS CONCENTRAÇÃO MÁXIMA TOLERÁVEL 

Cmg/kg FOLHA SECA) (mg/kg) 

ELEMENTO NORMAL FITOTóXICO BOVINOS OVELHAS PORCOS GALINHAS 

As 0,.01-1 3-10 50 50 50 50 

B 7-7,.5 75 150 150* 

Cd 0,.01-1 5-700 0,.5 0,.5 0,.5 0,.5 
, 

Cr3-Coxidos) 0,.1-1 20 3000* 3000* 3000* 3000 

Co 25-100 10 10 10 10 

Cu 3-20 25-40 100 35 250 300 

F 1-5 40 60 150 200 

Fl 30-300 1000 500 3000 1000 

Mn 15-150 400-3000 1000 1000 400 3000 

Mo 0,.1-3,.0 100-10 10 30 100 

Ni 0,.1-5 50-100 50 

Pb 2-5 30 30 30 30 

Sa 0,.1-2 100-2 2 2 

v 10 50 50 10 

Zm 15-150 500-1500 500 300 1000 1000 

* VALOR EXTRAPOLADO DE DADOS DE ESPÉCIES SEMELHANTES,. POR 

NÃO EXISTIREM 

FONTE: Referência 26 
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Um outro ~ator a ser levado em considera~io re~ere-se ~ questio 

das concentra~5es de metais pesados em lodo. relativamente ~s 

suas absor~5es por parte das plantas e seus e~eitos danosos ao 

sólo. As tabelas 7 e 8 r da obra de WEBER. M.D. et al. (97) 

(1984>. apresentam uma rela~io das concentra~5es 

toler~veis para metais pesados. em lodo utilizado na agricultura 

em diversos locais. al~m das cargas m~ximas permiss(veis com 

rela~ão ao sólo. 

Tabela 7 - CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS PERMISSiVEIS PARA METAIS PESADOS 

EM LODO A SER UTILIZADO NA AGRICULTURA EM DIVERSOS PAiSES 

----------------------------------------------------------------------
PAIS Cd Zn Cu Ni Pb C r Mn Mo Co As Se Hg 

----------------------------------------------------------------------
" BELGICA 10 2000 500 100 300 500 500 20 10 25 10 

., 
CANA DA 20 1850 180 500 20 150 75 14 5 

DINAMARCA 8 30 400 6 

FINLÂNDIA 30 5000 3000 500 1200 1000 3000 100 25 

FRANCA 20 3000 1.000 200 800 1000 20 100 10 

ALEMANHA 20 3000 1200 200 1200 1200 25 

HOLANDA 10 2000 600 100 500 500 1.0 
, 

NORUEGA 10 3000 1500 100 300 200 500 20 7 
, 

SUECIA 15 10000 3000 500 300 1000 50 8 
, 

SUIÇA 30 1000 1000 200 1000 1000 20 100 10 

-----------------------------------------------------------------------
FONTE: Referência 97 
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-------------- -*---- -·----------- _._-----------

, 
tabela 8 - CARGAS PERMISSIUEIS PARA METAIS PESADOS NO SOLO, DI DIUERSAS LOCRLI~DES 

, 
LOCAL CARGAS PERMISSIUEIS CtJMULATIUAS < Jcg/ha ) 

Cd Zn Cu H i Pb C!' Mn Mo Co As Se Hg B 

ALBERTA 9;8-15 159-389 189-299 18-25 59-199 59-199 9,2-9,5 5-19 

BRTISH COLUMBIA 4 379 36 199 4 32 15 2,8 1.,9 
,. 

ONIARIO 1,6 338 158 32 99 218 4 32 14 2,4 9,8 
; 

CAHAM 4 379 32 99 4 32 15 2.,8 1.,9 

DINAMARCA 9,2 

"-
FIHUNDIA 9,1 

FRAHÇA 5,4 759 218 69 219 369 2,7 

ALEMANHA 8,4 759 219 69 219 219 5,7 

HOLANDA 2,9 489 129 29 199 199 2 2,9 

" NORUEGA 8,2 69 39 2 6 4 19 - 9,4 - 5 9,14 
/ 

SUECJA 9,975 59 15 2,5 1,5 5 - 9,25 - 9,84 

REINO UNIDO 5 569 289 ?9 1999 1999 4 19 5 2,9 

ESTADOS UNIDOS 5-29 259-1999 125-599 59-299 589-2999 4,5 

FONTE: Reie!'ência 97 

71 



Embora esses valores seJam derivados de critérios diferentes, 

existe uma concordância no que diz respeito ao perigo potencial 

de determinado.s metais. Os metais normalmente presentes em esgotos 

tratados e lodos, podem ser classificados em: pouco perigosos 

para uso agrícola e perigosos. Na primeira categoria podem ser 

incluidos manganês, ferro, alumínio, cromo, arsênio, selênio, 

antimSnio, mercurio e chumbo. Na segunda, o c~dmio, cobre, 

mollbfdênio, nlquel e zinco. A seguir apresenta~os os principais 

inconvenientes dessa última categoria. 

Cádmio: altamente tóxico à plantas e animais. Nestes últimos, 

acumula-se no f(gado e nos rins causando sérios danos a esses 

org~os. A quantidade de c~dmjo transferida do solo para a 

vegeta~ão e sementes, varia consideravelmente para cada planta e 

em fun~ão de fatores ambientais como temperatura, umidade do solo 

e pH. 

Zinco: t um metal essencial aos organismos dos homens e animais e 

plantas, por participar em pelo menos 70 conhecidos 

metaloenzimas. Embora dietas de até 500 ppm não tenham causado 

efeitos deletérios e animais, conforme os trabalhos do CAST -

Council for Agricultura] Science and Technology <22> <1984), 

altas concentra~5es desse metal, principalmente no lodo, conduzem 

a grandes concentra~ões nos vegetais. 

Cobre: Elemento bastante Importante na dieta humana é normalmente 

encontrado em proteinas, sob forma combinada, desempenhando 
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importante papel na ~armação dos eritr6citosr na absor~ão do 

~erro e na constru~io de v~rios tecidos. Pequenos aumentos de sua 

concentração nos elementos não tem causado problemas em humanos 

se~do que em animais, as ovelhas tem sido apontadas como os mais 

sucetíveis. Alguns trabalhos <22> tem mostrado que sua absor,io 

pelos organismos animais e humanos, pode ser diminuída quando 

associada~ ingestão controlada de molibidinio. 

NÍquel: Embora essencial ao organismo animal e provavelmente ao 

humano, deficiincia desse metal não tem sido constatada. Apesar 

de relativamente não t6xico, irrita~Ses gastrointestinais são os 

primeiros sintomas de ingest6es em altas doses. 

Molibidinio: Esse metal é essencial ao organismo humano em 

quantidades tra,os, por participar da molicula de vários 

metaloenzimas, tais como a xantinoxidase. Considerado 

relativamente não t6xico, em altíssimos níveis pode causar certas 

manifesta~Ses como a astralgia, por exemplo. 

Os aspectos relacionados com o reuso agrícola menos explorados e 

que agora tem merecido a aten~ão dos técnicos. dizem respeito a 

concentra~ão, destrui~ão e efeito dos compostos orginicos 

sintit icos que incluem hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, 

compostos fenól icos clorados, pesticidas, bifenil polibromatos 

<P.B.B.>, bi~enil policlorados CPCB>, ~talatos e outros compostos 

tóxicos persistentes. Esses compostos entram nos sistemas de 

esgotos a partir de despejos domisticos e industriais e, ao 

contrário dos outros compostos orginicos presentes no lodo e no 
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e~luente tratado. Sio potencialmente perigosos aos animais e aos 

homensr por uma ou mais das seguintes raz5es: 

i) Possuem baixa solubilidade na ~gua e movem-se lentamente no 

solo. 

2) Sio relativamente est~veis no solor devido a sua resistência~ 

degrada~ão biológica. 

3) Sio soluveis nas gorduras e bioacumulativo nos tecidos. 

4> Passam atravis da cadeia alimentar (do solo para as plantas; 

das palavras aos animais e destes ao homem). 

5) Altamente t&xicos aos mam{~eros: 

mutaglnicos e teratoglnicos. 

alguns são carcinoglnicosr 

Apesar disso deve-se considerar que as substlncias orginicas 7 uma 

vez aplicadas no solor estão sujeitas ~ ~oto-oxida~ãor 

volatiza~ão e ~enBmenos que podem alterar 

signi~icamente suas estruturas e caracter{sticas tdxicasr por~m 

devido ao incont~vel ndmero de compostos presentesr não se pode 

fazer generalização sobre suas capacidades de contamina~ão das 

plantas. Além disser é bem conhecido o fato de que as plantas os 

absorvem atravis das ra{zesr fixando-os nas suas zonas aéreasr em 

quantidades bem menores que as existentes no solor razão pela 

qual a pesquisa de suas presenças nos esgotos e no lodo tratado 

serem de extrema importincia. Para ilustrar esse aspecto, 

apresentamos na tabela 9 os resultados de um levantamento 

efetuado pelo Environment Canada em efluentes de 23 estaçSes de 

tratamento de esgotor ~ n{vel secund~rio daquele pa{s. 
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Tabela 9 CONCORRÊNCIA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS TóXICOS EM 23 

EFLUENTES DE ESTAC~ES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

CANADENSE, A NÍVEL SECUNDÁRIO 

COMPOSTOS 

CLOROFORMIO 

FENOL 

BENZENO 

DI-N-BUTIL FTALATO 

ANTRACENO 

i ,.3 DICLOROPROPANO 

i.,. 4 DIMETILFENOL 

PENTACLOROFENOL 

PIRENO 

BIS (2-CLORETIL) ETER 

2,.4,.6-TRICLOROFENOL 

ACETATOFTALENO 

HEXACLOROBENZENO 

BENZO-A-PIRENO 

BIS (2-CLOROETOXI> METANO 

ND = NÃO DETECTADO 

FONTE: Referência 60 

PORCENTAGEM DE OCORRÊNCIA NAS 

CONCENTRAÇ~ES INDICADAS 

> i f.Jg/1 > 10 J.Jg/1 > 100 fJg/1 

92 13 ND 

71 25 ND 

46 17 ND 

33 8 ND 

25 4 ND 

i7 13 ND 

13 ND ND 

13 ND ND 

8 ND ND 

4 ND ND 

4 ND ND 

4 ND ND 

4 ND ND 

4 ND ND 

4 ND ND 
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Como pode ser observador a maioria dos compostos foi detectada a 

baixas concentra~6esr ou seJar at4 ~0 pg/1 e seus significados 

nesse níveisr para efeito de irriga~ãoy ainda não são conhecidos. 

Com rela~ão ao lodor a mesma fonte publicou uma lista apresentada 

na tabela 101 onde numerosos compostos aparecem em concentraç6es 

superiores a dos efluentes em cerca de tr&s ou quatro vezes. O 

significado sanitirio desses composto~ em relação a utilização do 

lodor tamb~m ~desconhecido. 
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Tabela 10 - CONCORRÊNCIA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS TóXICOS EM LODO 

DE 13 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANADENSEr A 

"' NÍVEL SECUNDARIO 

-----------------------------------------------------~-----------

PORCENTAGEM DE OCORRÊNCIA NAS 

COMPOSTOS CONCENTRAÇÕES INDICADAS 

> i }Js/1 > 10 }..Jg/1 > 100 }.Jg/1 

BIS (2 ETIL-EXIL>FTALATO 92 92 31 

N-NITROSODIFENILAMINA 54 15 NO 

PIRENO 38 15 15 

DI-N-OCTIFTALATO 31 NO NO 

FLUO RENO 23 15 15 

ANTRACENO 23 15 15 

NAFTALENO 23 15 ND 

BENZO-A-PIRENO 23 15 NO 

2r4 DICLOROFENOL 15 NO ND 

CRI SENO 1 ~; i5 ND 

PENTACLOROFENOL 8 ND ND 

HEXACLOROBENZENO B ND ND 

ND = N!O DETECTADO 
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O risco potencial de infecçio d~ humanos. animais e plantas. a 

partir da aplicaçio de esgotos tratados e de lodo na agricultura, 

é atribuido ~presença de organismos patogênicos no esgoto bruto. 

Esse n~mero é bastante vari~vel, de acordo com a concentraçio 

desse esgoto e em funçio da estrutura epidemioldgica da populaçio 

que deu origem a esse esgoto. 

Os patdgeneos potencilamente perigosos ~ sa~de de humanos e 

animais entram no sistema de esgoto, a partir de v~rias fontes 

sendo os individuas humanos infectados sio os mais 

significativos. Entretanto existem outras formas tais como 

abatedouros, ind~strias de extra;io de dleos animais, laticínios 

e fezes de animais jogados nos sanit~rios. ou que vio ter aos 

esgotos atrav~s do escoamento superficial de ruas e calçadas. 

As irradiaç6es solares e os fenBmenos de adsorçio reduzem 

consideravelmente o risco que essas part(culas oferecem ao reuso 

Não Pot~vel Agr{cola. A tabela ii, publicado pelo MINISTER OF 

SUPPLY ANO SERVICES CANADA (60) <1984), que apresenta o tempo de 

sobrevivência de microrganismos patogênicos em plantas e no solo, 

ilustra bem esse fato. 

Ainda antes da apresentaçio dos Padr6es de Qualidade de &gua, um 

~ltimo aspecto a ser considerado relaciona-se ~ sa~de dos 

indiv(duos que trabalham nos campos irrigados com esgoto tratado, 

bem como a vizinhança sujeita ~ nivoa de aeros6is. Embora os 

padr6es de qual idade de ~gua para esse tipo de reuso devam a dar 

78 



conta desses aspéctos, a literatura recomenda o uso de roupas 

protetoras para os trabalhadore~bem como proteçio com eucal(ptos 

em torno do empreendimento para deter as n~voas ~ormadas. 

Tabela 11- TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA DE MICROORGANISMOS EM PLANTAS E 

NO SOLO 

ORGANISMOS 

Coli~ormes 

Estreptococos 

Estreptococos fecais 

Salmonella typhi 

Outras Salmonellas 

Shigelas 

Myclbacterium tuber-

c:•J1o!::. i s 

MEIO 

SUPERFÍCIE DO SOLO 

VERDURAS 

GRAMA E TREVO 

SOLO 

SOLO 

SOLO 

VERDURAS 

SOLO 

VEGETAIS E FRUTAS 

VERDURAS 

GRAMA <ESGOTO BRUTO) 

SOLO 

PASTf~GEM 

79 

TEMPO DE SOBRE

VIVÊNCIA <DIAS> 

38 

35 

6 - 34 

35 - 63 

26 - 77 

1 - 120 

(1 - 68 

15 ->280 

3 - 49 

3 - 10 

42 

}180 

60 -· i80 



Tabela 11- TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA DE MICROORGANISMOS EM PLANTAS E 

NO SOLO <continua~ão> 

ORGANISMOS 

Ascaris <ovos> 

Entamoeba hystolitica 

<cistos> 

Anc i 1 ost om í deos 

< 1 arvas > 

Enterovirus 

FONTE: Referência 39 

MEIO 

SOLO 

VERDURAS E FRUTAS 

SOLO 

VERDURAS 

SOLO 

SOLO 

VERDURAS 

TEMPO DE SOBRE

VIVÊNCIA <DIAS> 

HAIS QUE 7 DIAS 

37 - 35 

6 - 8 

<1 - 3 

15 - 42 

8 - 12 

4 - 6 

No estabelecimento dos crit~rlos e padrSes de qualidade de 'sua 

são considerados não apenas aspectos relacionados aos efeitos 

imediatos •s v'rias culturas. mas tamb~m aos reflexos Junto aos 

consumidores do produto. O quadro e. adaptado dos trabalhos de 

AMARAL. R. (06> (1984>. desc~eve os principais par§metros a serem 

ut·ilizados para uma caracteriza~ão preliminar das ~guas 

destinadas • agricultura. 
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QUADRO 8 : PRINCIPAIS PARÂMETROS PARA AGUA DE IRRIGA~ÃO 

PARÃMETO SIGNIFICADO 

Sallnldade Mede o controle salino na água. o que 

~avorece o crescimento das plantas. sendo 

seu excesso preJudicial. Sua determina~ão 

~ 'eita de ~orma indireta pela 

condutividade elétrica específica ou pela 

avalia~ão dos Sólidos Dissolvidos. 

Sddio Csodicidade> O excesso desse elemento é preJudicial •s 

Alumínio 

Arsênio 

Bicarbonato 

plantas1 quando considerado em rela~ão ao 

cálcio e ao magnésio. 

Seu excesso nas ra~es dos vegetais reduz a 

capacidade de transferência do fósforo e 

cobre. causando de~iciência desses 

elementos às plantas. 

Em geralr tóxico às plantas e animais sendo 

as grandes contamina~ões são provenientes 

do uso de fungicidas arsenicais ou presen~a 

natural de arsenoplrita <As FeS> 

Afeta a concentra~ão e propor~ão de cations 

disponiveis no solo. 
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, 
QUADRO 8 : PRINCIPAIS PARÂMETROS PARA AGUA DE IRRIGAç:2:i0 

(continuaç:ão) 

PARÃHETO SIGNIFICADO 

Boro É um micronutriente essencial a todas as 

plantas quando em baixas concentraç:8es. 

Em doses elevadas pode tornar-se tóxico. 

Cádmio Pode causar hipertensão em seres humanos. 

Chumbo Tóxico a animais e ao homem. 

Cobalto Tóxico às plantas em geralr interferindo no 

processo de adsorç:ão do ~erro e causando 

reduç:ão na clorofila. É essencial aos 

rumlnantesr onde pastos pobres em cobalto 

provocam doenç:as nesses animais. 

Cobre Essencial em baixas concentra~8esr podendo 

ser tóxico em altas dosesr competindo na 

adsorç:ão do ~erro e alternando os níveis 

do sódior magnésio e potássio. 

Cromo Tóxico às plantas em geral, quando na forma 

de hexavalente. 

Estrôncio Elemento não essencial às plantasr podendo 

EJ2 



QUADRO 8 

PARÂMETRO 

Ferro 

Fluoreto 

Lítio 

Manganês 

Merc~rio 

Molibidênio 

PRINCIPAIS PARÂMETROS PARA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

Ccontinuaçio> 

SIGNIFICADO 

Micronutriente essencial ao crescimento das 

plantas em geral. 

Aparentemente nio prejudicial ~s plantas 

sendor entretantor recomendado em baixas 

doses para a proteçio dos dentes de animais. 

Prejudicial ao crescimento das plantas em 

geral. 

Micronutriente especial sendor entretanto 

prejudicial ~s plantas em altas concentraçSes. 

Pode ser absorvido pelas plantasr contami

nando os animais que delas se alimentam 

Micronutriente essencial em baixas 

concentraç6es sendo que sua presença reduz 

o efeito negativo do alumínio. Em excesso 

~ prejudicialr podendo tamb~m ser 

transferido a animaisr quando em altas 

dosesr provocando toxicidade. 
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GUADRO 8 : PRINCIPAIS PARÂMETROS PARA ÁGUA DE IRRIGAÇ~O 

(continua,io> 

PARÂMETRO 

Selênio 

Tálio 

Tungstênio 

Vanádio 

Zinco 

FONTE: Referência 06 

SIGNIFICADO 

Também é um micronutriente essencial às 

plantas e animaisr quando em baixas doses. 

Teores maiores podem envenenar os animaisr 

que se alimentam dessas plantas. 

Muito t6xico a plantas e animaisr sendo 

proveniente de alguns biocidas. 

Elemento nio essencial às plantas. 

Entretantor pode substituir o molibidinior 

quando de sua deficiência. 

Tdxico às plantas em geral. Entretantor em 

baixas concentra,6es pode estimular seus 

crescimentos. 

Micronutriente essencial quando em baixas 

concentra,Ses. Entretantor quando em altas 

concentra,ões pode apresentar efeitos 

tóxicos reduzindo a absor,io de fósforo e 

podendo também provocar clorose foliar. 

84 



AMARALr R. (06) (1984>r citando as publica~Ses do Environment 

Canada, apresenta as concentra~Ses m~ximas de elementos tóxicos 

que podem estar presentes em ~guas para irrigação, sem preJudicar 

plantas ou solo. Esses valores estão listados na tabela 12. 

Uma das características mais importantes da 

~rrlga~ão • sua salinidade, ou seu teor 

~gua utilizada na 

em sólidos totais 

dissolvidos, uma vez que esse parimetro relaciona-se diretamente 

com a pressão osmótica do solo quando em solu~ão. o que comanda o 

consumo de ~gua pela planta. Apesar de bem irrigadas, as plantas 

podem murchar devido a alta salin·idade do solo, apresentando uma 

condição fisiológica de seca. 
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TABELA 12 - CONCENTRAÇÃO MAXIMA RECOMENDADA DE ELEMENTOS TRACOS 

" PARA REUSO NÃO POTÁVEL AGRÍCOLA, E REGA DE PARQUES 

E JARDINS. 

Elemento Para solos ácidos ou uso Para solos alcalinos 

cont{nuo em qualquer solo (pH 6-8,5> de t•xtu-

ra ~ina e uso in~e-

rior a 20 anos(mg/1) 

Alumínio 5,0 20,0 

Arsênio 0,10 2,0 

Ber{lio 0,10 0,50 

Boro 0,75 2,0 

Cádmio 0,010 0,050 

Cromo 0,10 1,0 

Cobalto 0,050 5,0 

Cobre 0,20 5,..0 

Fluoreto 1,0 15,0 

Ferro 5,..0 20,..0 

Chumbo 5,0 10so0 

Lítio 2,.5 ':) c.-
c;.,.'-1 

Manganês 0,20 10,0 

Molibiênio 0,.010 0,.050 

NíqrJel 0,20 2,.0 

Se·lên i o 0,.020 0,.020 

Vanadío 0,. 10 1,.0 

Zinco 2,0 10,.0 

FONTE: RefE-rência 06 



Esse parimetro ~ geralmente medido pela determina,io da 

condutividade el~trica da ~gua, sendo expresso em milimhos por 

cent{metro ou microsiemens por centimentro < p s/crn) a 

25Q c. Trata-se de um m~todo extremamente r~pido para avalia~io 

da concentra~io de sais na ~gua. 

Salinidade altas podem ser nocivas para as plantas de uma forma 

direta ou entio de uma forma indireta,atrav~s dos efeitos sobre o 

solo, por~m seu efeito prejudicial pode ser modificado por um 

n~mero grande de fatores, como tipo de cultura, car~ter do solor 

condi~6es de drenagem, tipos de sais encontrados na ~gua, clima, 

etc. A tabela 13r preparada por AMARAL, R. (06) (1984)r apresenta 

os limites para esse parimetro. 
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TABELA 13 - RECOMENDAÇÃO PARA SALINIDADE EM ÃGUAS DE IRRIGACÃO 

CLASSIFICAÇÃO SóLIDOS TOTAIS CONDUTIVIDADE 

DISSOLVIDOS ELÉTRICA 

(mg/1) ( JJS/cm) 

Nenhum e~eito preju-

dicial < 500 ( 750 

Efeitos prejudiciais 

em culturas sensíveis 500 - 1000 750 - 1500 

Efeitos adversos em 

muitas culturas; requer 

pr~ticas cuidadosas de 

t.Jtilizaç:ão 1000 - 2000 1500 - 3000 
~ 
Agua que pode ser usada 

em plantas tolerantes 

com pr~ticas cuidadosas 

de utilização 2000 - 5000 3000 - 7500 

FONTE: Referência 06 
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Outros parlmetros1 bastante lmportantes 1 quando se pratica o Reuso 

Não Potável Agrícola são alumínio e cloreto. Para o primeiro 

recomenda-se 5 mg/1 para uso contínuo em todo tipo de solo e 20 

mg/1 para uso em solos de textura ~ina. neutro a alcalino. por um 

período nio superior a 20 anos. 

Guanto a cloretosr o citado autor (06) recomenda teores que 

variam de 10 á 50 meq/1 para certas culturas de frutas sensíveis 

enquanto que teores in~eriores a 3 meq./1 de Cl prejudica frutas 

cítricasr frutas com caro~os e amindoasw 

Para complementar o que foi apresentado. apresentamos a seguir 

algumas recomenda~8es e os padr8es de qualidade de água para 

Reuso Nào Potável Agrícola adotado pelo Estado da California. 

1- Irriga~ão de Plantas Não Comestíveis. 

Pelo menos. tratamento primário <sdlidos sedimentáveis 

menos que 2r0 ml/1)~ 

2- Irriga~ão de plantas comestíveis apds cozimento. 

-Se utilizado irrigaçio de superf{cler no m(nimo tratamento 

primário Csdlidos sedimentáveis menos que 1r0 ml/1). Se ~or 

p~aticado irriga~ão por aspersãor proceder adequada oxidaçior 

seguida de desinfecç~o para atingir col imetria inferior a 23/100 

n1l u 
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3 - Irrigação de plantas consuaidas cruas 

-Irrigação-por aspersão: eTluente Tiltrador coagulado e 

desinfectado apresentando colímetria 

turbldez inTerior 10 UJT. 

inferior a 2,2/100 ml e 

- Irrigação de superfície: efluente oxidado e desinTectado 

com colimetria inferior a 2,2/100 ml. 

4.3.3- Reuso Não Potável Recreacional 

Como estabelecemos no capítulo 3, nesta modalidade de reuso são 

incluidos os usos para paisagismo como irrigação de parques, 

jardins, campos de esporte, 

ornamentais recreacionais. 

etc. e o enchimento de lagoas 

Para usos de rega de parques, Jardins, campos de esporte, etc. os 

padrões a serem citados são, basicamente, os mesmos adotados para 

Reuso Não Potável AgrÍcola <tabela 10> acrescido das 

recomendações feitas com refer&ncia ~s plantas consumidas cruas, 

irrigadas por aspersão, devido aos problemas ocasionados pela 

formação de aerosois. 

Para coleções de águas a serem usada para fins recreacionais de 

contato primário, definido como aquele onde ocorre submersão do 

corpo humano por longos períodos, a água precisa ter aspecto 

est~tico agradável, aus&ncia de substincias tdxicas ou irritantes 

~ pele e olhos, al~m da ausincia de organismos patosinicos. 

Nessas condições CULP G. et. al (28> C1980>r recomendam os 
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padrões apresentados na tabela 14. 

Quanto à recrea~ão de contato secundário que inclui pescaria. 

passeios de barcos, etc, considera-se que eventuais imersões do 

corpo seJam acidentais, de curta dura~ão e não ~requentes. Desse 

modo, as condi~ões 

salientando-se sólidos 

estéticas assumem grande importância 

em suspensão, material ~lutuante, lodos, 

limos, plantas aquáticas em excesso, cor, odor, sabor, turbidez, 

espumas, óleos e graxas, acidez ou alcalinldade que possam 

ocasionar corrosão em barcos e motores. Para satis~azer esses 

aspectos o mesmo autor <28> recomenda os limites da tabela 15. 
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TABELA 14 - PADRÕES DE QUALIDADE DE ~GUA PARA RECREA~ÃO DE 
~ 

CONTATO PRIMÁRIO 

PARÂMETRO VALOR <*> 

Microrganismos aquiticos ausentes 

Coliformes fecais <NMP/100 ml> 200 

Transpar~ncia Secchi Cm> 1,.2 

Demanda Qu(mlca de Oxiginio 30 

Cor ausente 

Espumas e materiais flutuantes ausente 

Odor ausente 

óleos ausente 

pH 6,.5 - 8,.3 

Fosfato 

Sólidos sedimentáveis ausente 

Sólidos em suspensio 5 

Temperatura m(nima ( C> 15 

Temperat•..lra 
, . 

maxtma ( C> 35 

(*) Exceto quando indicador valores em mg/1 

FONTE: Referência 28 
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TABELA 15 - PADRÕES DE QUALIDADE DE {GUA PARA RECREA~ÃO DE 
,. 

CONTATO SECUNDARIO 

PARÂMETRO VALOR <*> 

Organismos aquiticos Virtualmente ausentes 

Coliformes Totais <NMP/100 ml> 100 

DQO 60 

Espumas e materiais flutuante Virtualmente ausentes 

Odor Virtualmente ausentes 

óleos Virtualmente ausentes 

Oxiglnio dissolvido aeróbico 

pH <unidades) 

Sólidos decantáveis Virtualmente ausentes 

(*) Exceto quando indicador valores em mg/1 

FONTE: Referência 28 



4.3.4 - Reuso Não Potável Industrial 

Co~forme definido no capítulo 3, o Reuso Nio Pot~vel Industrial 

pode se dar internamente às instala~Ões industriaisF 

caracterizando a Reciclagem Interna, ou por meio de fonte externa 

de forma indireta ou direta. 

O estabelcimento de padrões de qualidade de ~gua deve levar em 

considera~io aspectos inerentes à prote~io do produto fabricado, 

como contamina~ões qu{micas e biológicas, manchas, corrosio, 

fatores ligados a prote~io dos equipamentos industriais bem como 

fatores voltados para eficiincia dos processos tais como forma~io 

de incrusta~Ões e dep6sitosr espumasr etc. 

Assim sendor dependendo do processo, os padrões podem ser mais ou 

menos exigentes podendo-se citar casos como ~gua para caldeiras, 

onde os requerimentos de qualidade sio mais restritivos que para 

~gua pot~vel. 

Dada a especificidade das exigincias em fun~io dos processos 

industriaisT foge dos nossos objetivos o detalhamento dos padrões 

de qualidade de ~gua, entretanto, julgamos pertinente algumas 

observa~Ões de car~ter de sa~de p~blica para o caso do Reuso Nio 

Pot~vel Industrialr a partir de fonte externa e de forma direta. 

Para esse particular caso OKUNF D.A. (70) (1975), ao recomendar o 

uso de sistemas duplos de distribui~io faz mençio aos riscos 

envolvidos no caso de ingestio acidental dessa ~gua. Para 
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mitiga~io desse Fiscor esse autor recomEnda algumas medidas 

construtivas como material de constru~io diferente daquele usado 

pelo sistema p~blicor dlferencia~ffo atravds de cores e avisos 

impressos nas tubulaçBes. Quanto~ qualidade da ~guar DEAN, R.S. 

(32) (1981) recomenda que deve ser ta1 1 que sua ingestio acidental 

por per{odos n;o muito longo~ nlo cause nenhum problema de sa~de. 

Para atendimento desses requisitosr a Organização Mundial da 

Sadde C99) (1973) recomenda que a igua deve ser livre de sdlidos 

grosseiros, remoção significativa de ovos de parasitas, al~m de 

rerno~io efetiva de bact~rias mais alguma remo~lo de virus. 

4.3.5- Reuso Não Pot~vel Oom~stico 

Como nesta modalidade de reuso a ~gua ~ veiculada atrav~s de 

sistemas duplosr valem aqui as obervações feitas no ítem 

anterior,frizando-se que somente o sistema de descarga sanitdria 

utiliza essa 'gua. 

4.3.6 - Reuso para Recarga de Aqu{fero Subterrlneo 

Como foi dito no {tem 3.5, a recarga dos aqu{feros subterrineos 

pode ser feita para evitar o rebaixamento do n(vel do aqu(fero e 

para impedir a intrusio de 'gua do mar. Evidentemnte, em qualquer 

dos casos, essa água pode ser reusada para fins potáveis ou nio, 

o que indica o estabelecimento de padr6es de qualidade de igua 

bastante rigorosos. 

No caso de recarga por i~Jeçio diretar os padrSes adotados são os 



da portaria 56 do Ministé,.-io da Sai.Íde (tabela 5). PoF out..-o lado .. 

quando se recarregao lenç:ol po,.- inf'iltraç:ao-percolaç:ão~ CULP, G. 

et al 

16. 

( 28) (i 980) recomendam os critérios apresentados na tabela 

TABELA 16 - CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA RECARGA DE 

LENCOL SUBTERRÂNEO POR INFILTRACÃO-PERCOLAC~O 

PAR~METRO CRITÉR10 (*) 

Amônia 5,0 

Arsênio 0,05 

Bário 2,0 

Boro 0,02 

Cádmio 0,01 

Cianetos 0,2 

Chumbo 0,05 

Cloretos 175 

Cobre 2,0 

Cromo t ot c\1 0,05 

Ferro 0710 

Fluoretos 1,5 

Fós-foro total 5,0 

Manganês 0,10 

Merci.Írio 0,01 

N i t r i tos 10 

Prata 0,10 
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TABELA 16 - CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA RECARGA DE 

LENCOL SUBTERRÂNEO POR INFILTRACÃO-PERCOLACÃO 

<continuaç:ão> 

.PARÁMETRO 

Selênio 

Sólidos Dissolvidos totais 

Surfac:tantes 

Zinco 

Coliformes Fecais 

<NMP/100 ml) 

S6lidos em suspensão 

DQO 

DBO (5 dias 20 C> 

<*> Salvo quando indicado7 valores em mg/1 

FONTE: Referência 28 
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CRITÉRIO <*> 

0,01 

700 

23 

10,0 

15 

10 



4.3.7 - Aquacult~~a 

A possibilidade de ut iliza~io de plantas aqu~ticasr obtidas em 

instala,Ses que usam e~luentes u~banos t~atados como c~iadou~osr 

~tecnicamente poss(vel 7 encont~ando no entanto ~est~i,Ses de 

o~dem econ8mica. Com rela~ão ' a c~ia~ão de peixes usando-se 

esgotos t~atadosr EDWARDSr p. (36) (1985)7 num t~abalho 

~inanciado pelo Banco Mundialr apresenta dados de p~ojeto de 

produ~ior custos etc. de virias empreendimentos localizados na 

Europa e Ásia. Nesse trabalho o autor demonstra a viabilidade 

comercial e t~cnico-sanit~ria desse tipo de empreendimentor sem 

entretanto ~azer re~erincia aos padr5es de qualidade de ~gua 

desej~veis para essa pr~tica. 

Os padr5es que adotamos para essa modalidade de reusor foram 

estabelecidos por CULPr G. et al (28) (i980) para serem 

ut i 1 izados em piscicultur<:~ (tabela 17). 
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"' TABELA 17 - CRITÉRIOS E PADRÕES DE QUALIDADE DE AGUA PARA 

PISCICULTURA 

PARÂMETRO VALOR <*> 

Arsênio 0,.05 

Bário 

Berílio 

Cádmio 0,015 

Cor < U. C.) maH=i0/. (i) 

Cromo 0,1 

Cobre 0,.04 

Cianetos 0,005 

Fluoretos 1,5 

Ferro 0,.5 

Cl11.1mbo 0,15 

Merc~rio ( ug/1) 0,05 

Níquel 0,4 

Amônia não ionizada 0,02 (2) 

ó 1 e os e g r .a Nas V.A. (3) 

PCB ( IJg/1) 0,001 

pH 

0, 0~5 



/ 

TABELA 17 - CRITÉRIOS E PADRÕES DE QUALIDADE DE ÃGUA PARA 

PISCICULTURA(continua~io) 

PARÂMETRO VALOR <*> 

Sólidos em suspensio 25 

Sólidos dissolvidos 2.000 

H2S - dissociado 0.002 na o 

Temperatura ( C> (4) 

Turbidez max=10X ( i ) 

Zinco 0r6 

Oxiglnio dissolvido (5) 

<*> Salvo quando indicado, valores em mg/1 

(i) Varia~io m~xima em rela~io ao valor natural da ~gua. 

<2> A concentra~io total de amBnia <NH3+ NH4+>- limite de 

toxicidade- ~ ~un~io da temperatura e do pH da ~gua. 

(3) V.A. = Virtualmente ausente 

(4) A temperatura mixima parapiscicultura de ~gua ~ria i de 

(5) Os teores limites de Oxiglnio dissolvidos dependem do 

valor mínimo da esta~io. 

FONTE: Re~erência 28 
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*********** *********** *********** 

Vimos neste capítulo os principais contaminantes qu{micos e 

bloldgicos que podem estar presentes na ~gua a ser reusada, bem 

como os riscos associados a essa prática e os padrões e crit~rios 

a serem observadosr no sentido de atender aos vários aspectos 

1 igados ao problema. 

No cap(tulo 5 ser~o apresentados os principais aspectos relativos 

à tecnologia 
/ 

empregada nas várias modalidades de Reuso de A~uar 

bem como algumas id~ias do custo das principais alternativas. 
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5 - TECNOLOGIA DO REUSO DA AGUA 

No Capítulo 3 abordamos o Reuso da 
/ 

Agua dentro de um enfoque 

conceitual bastante amplo. apresentando as defini~5es e os 

conceitos mais usados na literatura disponivel. Al~m disso. no 

Capítulo 4 1 estudamos os principais aspectos de sa~de e 

ambientais. alim dos critirios e padr5es de qualidade de ~gua 

para as diferentes modalidades de reuso, bem como os riscos 

envolvidos na sua pr~tica. 

A idéia deste capítulo é avaliar os principais 

unitários utilizados em Reuso de 

sequincia: 

descri~~o sumária do processo; 

opera~~o; 

eficiincia na remo~~o de contaminantes; 

confiabilidade e 
, 

principais aplica~5es em Reuso de Agua. 

dentro da 

processos 

seguinte 

Os dados relativos aos ítens acima foram dispostos em um conjunto 

de tabelas. onde adotamos uma codifica~io cujo significado 

encontra-se no Quadro 09. Com rela,io as informa,Ses sobre a 

confiabil idade dos Processos, sio apresentadas em termos de 

análise estatística de porcentagem de remo~io: 10% , 50% e 90% 

representam os valores dos percent(s. Por exemplo, i0% dos 

valores sio superiores ou iguais aos n~meros lidos na coluna dos 

10%. No final do cap{tulo foram discutidos o conceito de 

Sistemas de Tratamento e os custos envolvidos. 
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Guadro 09 - Origem dos dados e descri~So dos sistemas 

ORIGEM DOS DADOS 

A- SAN FRANCISCO 

NORTH POINT ANO SOUTHEAST 

B- SAN FRANCISCO-SOUTHEAST 

C- SAN FRANCISCO RICHMOND 

SUNSET 

D- EL LAGO, TEXAS 

E- DALLAS, TEXAS 

F- ROSEMONT, MINNESOTA 

G- CONTRA COSTA COUNTY 

SANITATION DISTRICT 7 

CALIFORNIA 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

SISTEMA PILOTO COM TRES PROCESSOS: 

UM BIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO E 

OUTROS DOIS FiSICO-GUiMICOS 

SISTEMA PILOTO COM FILTRO BIOL6GICO 

COM LEITO DE PEDRAr SEGUIDO DE 

PROCESSO FÍSICO-GUiMICO COM NITRIFI-

E DESNITRIFICAÇÃO 

SISTEMA CONSTITUIDO DE FILTRO PILOTO 

COM LEITO DE PEDRA E PLANTA DE 
/ 

DEMONSTRAÇÃO DE REUSO POTAVEL 

PLANTA DE DEMONSTRAÇÃO COM PROCESSO 

FÍSICO-GUiMICO 

SISTEMA CONSTITUIDO DE TRATAMENTO 

AVANCADO <EM TESTE> - PROCESSO BIO-

L6GICOS E FiSICO-GUiMICOS 
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Quadro 09- Origem dos dados e descri~ão dos sistemas 

(cont in•Ja~ão) 

ORIGEM DOS DADOS 

H- BLUE PLAINS, 

WASHINGTON DC 

J- COLORADO SPRINGS,. 

COLORADO 

K- MILWAUKEE, WISCONSIN-

SOUTH SHORE 

L- ORANGE COUNTY., 

CALIFORNIA WATER 

FACTORY 21 

M- BOULDER, COLORADO 

N- GLAOSTONE,. MICHIGAN 

0- COLUMES7 INDIANA 

FONTE: Referência 28 

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

SISTEMA PILOTO COM PROCESSOS FÍSICO

-QUÍMICOS E NITRIF~CAÇÃO-DESNITRIFI

CAÇÃO BIOLóGICA 

SISTEMA DE LODOS ATIVADOS E TRATA

MENTO FÍSICO-QUÍMICO 

SISTEMA DE LODOS ATIVADOS COM ADI

ÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

TRATAMENTO AVANÇADO., COM PROCESSOS 

FÍSICO-QUÍMICOS 

FILTRO BIOLóGICO COM LEITO DE PEDRAS 

BIOOISCOS COM ADIÇÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 

BIODISCOS COM NITRIFICAC~O E ADIC~O 

DE PRODUTOS QUÍMICOS 
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5.1 - P~ocessop unitários utilizados em Reuso de ~gua 

O arsenal tecnolÓgico disponível e passível de utilização em 

reuso de ~gua é bastante amplo, englobando processos unit~rios 

referentes a tratamento de esgotos e de ~gua. MONTENEGRO, M.A. 

(6i) (1980), classifica os processos unit~rios de tratamento de 

esgoto em artificiais e naturais. Segundo esse autor,os primeiros 

ocorrem em estaç6es de tratamento projetadas para operarem 

segundo uma sequ&ncia pré definida, proporcionando diferentes 

gr~us de tratamento, os segundos utilizam-se da natureza para 

eliminaçio de poluentes alcançando performance compar~veis aos 

primeiros. Embora essa classificação possa causar algumas 

confus5es como,por exemplo,considerar como natural o processo de 

tratamento através de lagoas mecanicamente aeradas, ser~ adotado 

nesta dissertaçio. 

5.i.i.- Processos artificiais 

Neste tópico serio vistos os processos unit~rios usados em 

tratamento de esgotos nos n{veis prim~rio, secund~rio 

terci~rior alim de alguns processos normalmente utilizados pela 

tecnologia de tratamento de ~gua. 

A classificação tradicional dos níveis de tratamento 

esgotos, segundo MORRIS, J. C. (63) <1983) refere-se a: 

para 

- tratamento prim,rio ~ remoçio por sedimentação ou flotaçio de 

matéria em suspensão. 
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-tratamento secundirio : redução de matiria orgânica oxidivel, 

que possa causar depleçio de oxiginio nos corpos receptores. 

- tratamento terci~rio restrito a esgotos industriais 

específicos, refere-se a remoção de ions met~licos altamente 

tdxicos ou outras substinci~s venenosas , 

causem reaç5es tóxicas agudas. 

ati níveis que n~o 

No primeiro caso tratamento primário os esgotos fluem 

vagarosamente atravis de um tanque, de modo que o material 

sedimentavel separa-se como lodo ou espuma, o que possibilita sua 

disposição de forma conveniente. 

Com relaçio a tratamento secundirio, o objetivo ~ alcançado 

atravis de oxidação biológica acélerada seguida de floculaçio da 

matéria orgânica, sob condiç5es aerdbicas, e separação do 

material floculado por sedimentação. A remoção do material tdxico 

é conseguida por segregação, ou então, por oxidação e 

precipitação químicas específicas. 

H~ aproximadamente vinte anos surgiram novos tipos de problemas 

como 1 por exemplo, a 

atravis de todas as 

persistincia dos detergentes do tipo ABS 

etapas do tratamento com a formação de 

espumas indesejiveis nos corpos receptores. A partir daí, ficou 

claro que novos problemas de poluição como o aumento dos níveis 

de fosfato, de compostos nitrogenados e sais orgânicos em geral, 

al~m do aumento nas concentraçaes de subst~ncias químicas 

orgânicas persistentes, incluindo-se aqui os defensivos agricolas 

e outros problemas químicos, como foi d·ito anteriormente, 5€ 
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tornariam em breve. criticos em muitas regi5es. 

A denominaçio de terci~rios, aos processos dirigidos a esse 

poluentes mostrou-se inadequada por induzir a uma confusio com a 

simples filtraçlo intermitente em areia, que vinha sendo 

praticada hi mais de trinta anos para efluentes de tratamento 

secundirio, e que recebera essa mesma denominaçio. Assim sendo, o 

termo que ficou consagrado foi o de tratamento avançado de 

despejos, designação esta que ~ ampla o suficiente para incluir 

qualquer forma de tratamento além da oxidação biológica, e tambem 

para significar uma melhoria substancial na qualidade do 

efluente, acima daquela obtida com tratamento secundirio. 

Uma variedade de processos que vai desde uma simples cloração ou 

filtração, passando por precipita~ão quÍmica, adsorç:5o e oxida~io 

química, ati osmose reversa ou outra formas de desalinização está 

incluida sob essa denominação geral. Como a designaçio 

"tratamento avançado" ton1ou-se padd~\o, sed:\o necessários te\·mos 

mais específicos para as diversas etapas agora inseridas nessa 

denomina~~o ~eral. Esses termos podem se referir aos objetivos 

perseguidos, como remoção de fosfato ou desalinizaçio, o•-~ então 

podem ser descriç5es sint~t1cas do tipo de processo que esti 

sendo utilizado, como ~ o caso da adsorç~o ou oxidaç~o química. 

Nessas condições, neste tt·abalho aclotan:?mos o te1·mo "tl·atamE.·nto 

avançado" E-m susbtituiç:ão a designad~o "tn:ol.tamento te,·cich·io". 

Apresentamos a seguir um resumo dos principais aspectos ligados 

aos processos artificiais mais conhecidos. EvidentE-mente nio faz 



parte dos objetivos desta disserta~io aprofundarmos mais em cada 

um deles, senio a apresenta~io dos seus pontos mais importantes. 

RECARBONATACÃO 

- Descri~ão do processo 

Trata-se de um processo tradicionalmente usado em sistemas 

industriais e municipais,que utilizam o m~todo da cal e soda para 

abrandamento da ~gua. Al~m disso, em tratamento de esgotos tem 

sido usada na remo~ão de fdsforo por coagula~ão ou então apds a 

decanta~io com cal para prote~ão das instala~ões contra os 

eventuais depdsitos de c~lcio que ocorrem em pH elevados. 

Basicamente o processo consta de aplica~io de C02 ao efluente 

tratado com cal, objetivando a diminuição de pH para que os 

hidrdxidos produzidos no tratamento com cal, passem a carbonatos 

e bicarbonatos. 

Segundo a Water Polution Control Federation (37> <1977) existem 

duas formas de recarbonata~io: com simples ou com duplo est~gio. 

No primeiro caso, representado na figura 04 , o pH do efluente do 

decantador (decanta~ão com cal> ~reduzido de ii,0 para um valor 

mais baixo (usualmente 7,0) em um local apropriado, chamado de 

tanque de recarbonatação. Nesse pH, o carbonato passa a 

bicarbonato, que sol~vel, prevenindo os equipamentos 

subsequentes contra depdsitos indesejáveis. 
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Figura 04 - Recarbonata,io com simples estágio 
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Os sistemas de r e c ar b onat aç:io de duplo estágio, empregam dois tanques de 

aplicac:io de C02r separados por decantador intermedi~rior 

conforme figura 05. 
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Figura 05- Recarbonataç~o com duplo est~gio 
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No Primeiro est~gio, o pH do e~luente ~ reduzido de 11,0 para 

9.~, valor que a solubilidade do carbonato de c~lcio i m(nima7 

ocorrendo ~ormaçio d€ ~locos com altas velocidades de decanta~io. 

Apds a decantaçio intermedi~ria o e~luente i novamente submetido 

~ aplica~io de C02, havendo uma diminuiçio do pH ~ valores 

prdximos a 7,0 1 onde os carbonatos sio convertidos a bicarbonatos. 



A seleção da fonte C02 dependerá basicamente do porte das 

instalaç6es e dos processos unitários existentes. Se for 

pr~ticada a in~ineração do lodo para a recuperação do carbonato 

de cálcio, a escolha provavelmente será efluente gasoso da 

chamin~, das caldeiras ou ambos. Outras possíveis fontes incluem 

o C02 l{quido, queima de gás natural ou outros combust {veis. 

- Operação 

A operação e o controle dos sistemas de recarbonatação são muito 

fáceis e simples, havendo equipamentos modernos totalmente 

automatizados que, a partir da medição contínua do pH, comanda o 

fluxo de C02. 

Uma forma indireta, por~m mais sens{vel de se controlar o 

proc~sso, é atrav~s da medição da alcalinadade havendo também, 

para esta forma de equipamentos totalmente 

automatizados, em que pese serem mais onerosos que os anteriores. 

Finalmente, quanto ao controle manual baseado em análises de 

amostras discretas, é ainda bastante usado e com muito sucesso, 

pelo fato de que a demanda de C02 N na o varia muito havendo 

necessidade, entretanto, de pessoal treinado para essa tarefa. 

Eficiincia do processo na remo~ão de contaminantes 

Embora a recarbonatação não seja um processo unitário que 
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objetive a remo~io de nenhum contaminante propriamente dito, mas 

sim a estabil iza,io da ~gua por pr~cipita~io dos carbonatos 

através do controle de pH, a inclusio do (tem nremo,io de 

contaminantesn refere-se a remo,io de f6sforo sob a forma de 

hidroxyapatita- Ca5<P04)30H- que se precipita. 

Estequimetricamente 10,0 mg/1 de fosfato como fdsforo 

precipitado por 53,8 mg/1 de dureza em Carbonato de C~lcio, 

conforme os trabalhos de MORRIS, J.C. (63) (1983). 

- Con~iabi1idade do processo 

Apesar de nio dispor de dados numéricos sobre a cinfiabilidade do 

processo, ela deve ser bastante alta pelo fato de constituir-se 

em uma rea,io qu(mica. CULP, R.L. et. al. 

recomendaçio em termos de tempo de contato; 

reaçio se completar. 

- Aplicaçio em sistemas de reuso 

(29) (1977) fazem uma 

15 minutos para a 

A recarbonata~io normalmente é feita apds os processos de 

coagulaçio e flocula,io com cal. O sistema de duplo est~gio é 

indicado na remo,io de dureza do esgoto em tratamento. 

REMOÇÃO DE AMôNIA POR ARRASTE COM AR 

- Descri,io do Processo 
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Dentre os métodos conhecidos de remoção de nitrogênio de águas 

residuáriasr o sistema de arraste com ar conhecidos como "ammonia 

stripping"- do mais simples e de mais fácil controle. Este 

processo remove o gás de am5nia da água por agitação da mistura 

gás-águar na presença do ar. O nitrogênio presente sob a forma de 

lon am5neo é convertido a gás amônia quando o pH da solução é 

aumentador apds o quer é liberado da solução em uma torre de 

arraste equipado com sopradores de ar ou ventiladores. O 

equillbrlo amSneo/amônia ocorre a pH em torno de 7r0r segundo a 

r eaç: ão aba i>: o: 

NH 3 + H 2 O~NH 4 + OH 

Aumentando-se o pH reação se desloca para 

esquerda.atingindo-se o maior rendimento a valores de pH da ordem 

de 11r0• 

Um problema que deve ser considerado diz respeito • temperatura 

do ar, que,na medida em que diminui1 faz com que a solubilidade do 

gás amônia na água aumenter tornando sua remoção mais dificil. Um 

outro problema consiste no depdsito de carbonato de cálcio no 

interior na torrer o que pode ser minimizado a n(vel de projeto 

da t Orl"e. 

Guanto aos efeitos do gás liberado no meio ambiente. existem tris 

asp~ctos cuja não observlncia pode inviabilizar o processo: 

poluiçio do ar, lavagem da amônia da atmosfera 6 através das chuvas 

e ruído. 
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- Opera~ão 

A opera~ão das torres de arraste é extremamente simplesr embora o 

controle do pH do influente seja crítico. Quanto aos 

equipamentosr tanto os ventiladores como os sopradores necessitam 

de manuten~ão de rotinar enquanto que o material de enchimento da 

torre precisa ser limpo periodicamente devido a incrusta~ão de 

carbonato de cálcior razão pela qual o local onde esse material é 

colocado precise ser cuidadosamente desenhado
1 

para propiciar 

fácil acesso ao pessoal de manuten~io. 

Eficiincia do processo na remo~ão de contaminantes 

A tabela 18 apresenta dados de nitroginio amoniacalr PHr 

temperatura e porcentagem de remo~ão de am8nia de uma experiincia 1 

levada a ~feito em urna torre compacta de laborat6rio de 0r61 m de 

altura e 0r46 m2 de área equipada com um ventilador capaz de 

veicular 42r56 m3/min de ar através da torrer de acordo com CULPr 

R. L. et. al. <29) (i977). 
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Tabela 18 -Porcentagem de remo~~o de nitrog~nio aruoniacal por 

torre de arraste de laboratório 

INFLUENTE DA TORRE EFLUENTE DA TORRE 

------------------ --------------------------------------
Temp. N-NH 3 Temp. N-NH 3 Porcentagem de 

pH (O C) (mg/1) pH (CI c) (mg/1) Remo~ão de N-NH 

8,.0 22 28,.8 8,.0 16 18,.2 37 

8,6 21 26,.6 8,.1 17 15,.8 41 

9,.3 23 26,.2 8,.6 18 5,.3 80 

9,7 21 30,0 9,.1 16 2, i 93 

10,.8 22 25,.5 10,.1 17 0,.6 98 

FONTE: Re~er~ncia 29 

3 

Aproximadamente 94% do nitrog~nio pre~ente na igua influente 

encontra-se sob forma de arn5nia, assim, dos 98% de nitrog~nio 

arnoniacal removido a pH 1078,. 92% referem-se a todo nitrog&nio 

presente. A pH 9,7, 93% do nitroginio amoniacal,. ou seja,. 87% do 

nitrogênio total foi removido,. cabendo acrescentar que o 

nitrogênio orginico não ~ removido por esse processo. 

Quant~ a outros contaruinantes, o sistema descrito~ indicado para 

remoção de compostos orginicos vol~teis nâo remov{veis por 

adsor~io em carvão ativo. 
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Confiabilidade do processo 

Nio exist~m muitos dados dispon(veis sobre a confiabilidade do 

processo de remo~So de am8nia por arraste com arr como um 

processo unitirto. 

A tabela 19 apresenta os dados obtidos nas instala~ões da Water 

Factory 21 em Orange Countyr chamando-se a aten~So para o fato de 

que essas taxas de remoçio incluem a remoçio feita pelo processo 

de coagula~io, que lhe i precedente. 

Tabela 19- Dados de confiabilidade da Water Pactory 21 em 

Orange County, California. 

Remoçio do N - NH 3 

FONTE: referência 28 

Aplicaçio em Sistemas de Reuso 

10~ 

99 

50/. 

89 

90Y. 

79 

A remoç~o do nitrog~nio amoniaca1 1 atrav~s de torres de arraste de 

ar, ci um método simples. O sistema pode ser usado em sistemas de 
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tratamento de r~usc onde deseJa-se uma reduç~c moderada da 

concentra~~o de nitroginio amoniacalp cu em série cem outros 

processos de remo~io case se deseJe concentra~Bes maiores.~ 

tamb•m. um método particularmente e~etlvo na remoç~c de ~ds~oro 

em pH adeq•Jado .. 

LODOS ATIVADOS 

Descri~ão do Processo 

O m~todo de tratamento de despejo dos Lodos Ativados i um 

processo de tratamento biológico. no qual o material orgânico • e 

utilizado como alimento pelos microorganismos. Isso é ~e i to 

através da agitação e aera~ão da mistura despejo e lodo biológico 

(microorganismos) em unidades denominadas tanques de aeração 

<TA>, seguido da separa~ão do esgoto tratado por meio de 

decantadores, chamados secund~rios, de onde uma parte do lodo 

retorna ao tanque de aera~ão, enquanto o excesso é descartado. 

No sistema convencional, os t anq•..tes de aeração, também 

denominados reatores sio projetados para trabalharem em fluxo de 

pistio (uplug flow"), com introdu~io cont{nua de ar ao longo de 

setJ compr i·mento .. 

Essa introduçio de ar pode ser feita de forma nio uniforme, ou 

seja, no in{cio do tanque, onde a demanda de oxlginio ~maior ela 
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pode ser grande, enquanto que no fim do tanque ela pode ser 

menor. 

Por outro lado, os reatores de mistura completa s~o proJetados de 

f~rma que o influente e o retorno de lodo, proveniente do 

decantador secund~rio, sio introduzidos por toda a massa l(quida, 

o que garante uma demanda de oxigênio uniforme em todo o reator, 

tornando o processo mais estavel com rela,So a cargas de choque. 

Uma varia,ão do sistema de pistão é a chamada aera,ão escalonada. 

Nesse processar o influente é introduzido no reator em v~rios 

pontos ao longo de seu comprimentor o que resulta numa utiliza,ão 

mais eficiente do oxigênio administrado. 

Recentemente, tem-se desenvolvido o interesse no emprego de 

oxiginio puro em vez de oxiginio do ar para o processo dos lodos 

ativados, o que permite reduzir extraordinariamente o volume do 

tanque de aera~ão. 

Uma ~lt ima varia~ão no sistema dos lodos ativados a chamada 

ae~açio prolongadaT caracterizada por longos per{odos de aeraç~o 

- cerca de 24 horas e altas concentra,6es de sdlidos em 

susp~nsio no tanque de a~raçio, para garantir respiração enddgena 

e um efluente altamente nitrificado. 
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Quando bem projetados, os sistemas de lodos ativados sio de ~~cil 

controle,havendo entretanto necessidade de aten~io especial ~ 

manuten~io preventiva dos equipamentos utilizados como aeradores, 

difusores, bombas e motores. 

Uma forma de controle do processo consiste em manter a rela~io 

alimento/microrganismos em valores pr~-determinados, pois quando 

muito alta essa rela~io condiciona a forma~io de uma massa de 

excesso de lodos proporcionalmente maior que sistemas que operam 

em valores mais baixos dessa rela~io. Isso signi~ica que 

organismos que disp6em de alimento em abundincia tendem a 

trans~ormar mais rapidamente esse alimento em material 

reproduzindo-se com maior velocidade, dando origem a produ~io de 

lodo em excesso. Por outro lado, organismos que vivem em 

ambientes onde o alimento ~escasso-baixos valores da rela~io 

alimento/microrganismos dispondo de menor quantidade de 
, 

tendem a utiliza-lo mais lentamente, dando origem a 

menor ~orma~io de lodo. 

A produ~io do excesso de lodo pode ser avaliada pelo acr~scimo da 

concentra~io de sdlidos em suspensio vol~teis no tanque de 

aera~io, em um dado per{odo referido ao volume desse tanque. 

Assim sendo, a massa de sdlidos em suspensio voliteis produzidas 

no interior desse tanque no decurso de um intervalo de tempo ar 

deve ser retirada do sistema ~ cada intervalo 6T, quando se 

deseja manter seu valor próximo ao de projeto. Em outras 
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palavras, se no decurso de um dia a concentraçio de sdl idos em 

suspensio vol,teis no tanque de aeraçio aumentam de um ~ado 

valor, deve-se retirar diariamente do sistema uma certa massa de 

Ioao ativado exatamente igual ~ massa produzida nesse per{odo, 

visando fazer retornar sua concentraçio ao valor inicial. 

A necessidade de retirada, periodicamente, do excesso de lodo 

produzido no TA veio dar origem a um novo conceito, ou parimetro 

de projeto, baseado na relaçio entre massa de lodo ativado 

presente no tanque de aeraçio e massa de lodo em excesso removida 

diariamente, a idade do lodo. Sistemas dimensionados, através 

desse parimetro,podem ser controlados pelo descarte de volumes de 

lodo pré-fixados, de forma a manter o parimetro dentro das 

condições de projeto. 

Uma forma de controle bastante eficiente, foi desenvolvida por DA 

RIN, B.P. e NASCIMENTO G.P.L. (31) (1980). Essa sistem~tica 

permite dimensionar novos sistemas de lodos ativados e controlar 

sistemas existentes, através de curvas de operações, levando em 

conta, todas as vari,veis envolvidas no processo. Essas curvas, 

que os autores denominam Curvas de Operaçio do Sistema, espelham 

todas as combinaç6es poss{veis das diversas condiç6es de operaçio 

de um dado sistema, reduzindo a vazio recirculada ao m{nimo 

compat{vel com maior eficiincia, propiciando significativa 

economia de energia. 

Eficiência na Remoçio de Contaminantes 
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O processo dos l~dos ativados~ bastante e~iciente na remo~~o de 

mat~ria orsinica presente nos esgotosr apresentando tambim 

significativas taxas de remo~~o dos sdlidos em suspensio no 

decantador secundário. Assim sendor a literatura especializada 

normalmente mede a eficilncia pela remo~io de DBOr OQO e sdlidos 

em suspensio. 

A tabela 20 adaptada de CULP, G. et. al. <28) (i980>r apresenta 

dados de remo~io de vários contaminantes. Nessa tabela, as letras 

que encabe~am as colunas re~erem-se a: 

A: San Francisco- North Point and Southeast. 

B: San Francisco- Southeast. 

c: Dallas, Texas - Dallas. 

D: Milwankee, Wisconsim- South Shore STP. 

E: Tahoe-Truckee Sanitation Agency, California. 

De forma geral, os dados observados nas instala~6es referidas na 

tabela 20 se aproximam dos valores dados pela literatura 

esoecial izada, tendo sido observado que reatores projetados para 

mistura completa apresentam maior efici€ncia do que aqueles que 

trabalham com fluxo em pistâo. Um outro fato que conv~m chamar 
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aten~io ~ para a remoçio de metais pesados, embora isso nio 

aconte~a em altas taxas. O mecanismo de remo~io pode ser 

explicado por: 

a> Precipita~io de hldrdxidos metilicos 

b)·adsor~ão nos flocos de lodo ativado 

Com rela~io ao cromo hexavalente. esse metal ~ reduzido a 

trivalente sendo adsorvido ou precipitado. não havendo maiores 

referincia ao fenBmeno na literatura consultada. 

Confiabilidade do Processo 

A confiabilidade do processo de lodos ativados, em termos de 

remo~io esperada em 10%. 50% e 90~ do tempo, ~ resumidamente 

apresentada na tabela 21 adaptada de CULP, R.L. et. al. (29) 

(1977). Esses autores atribuem ao sistema de decanta~ão 

secundiria, a responsabilidade pela performance do sistema como 

um todo, devido principalmente a possibilidade de perda de 

sdlidos, por parte dessa unidade. 
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Tabela 20 - LODOS ATIVADOS - REMOÇÃO DO PROCESSO - VALORES 

DADOS EM TERMOS DE PORCENTAGEM DE REMOCÃO 

CONSTITUINTE * A B c o E MÉDIA 

DBO (5,20) 80 - 96 88 90 91 87 89 

DQO 90 61 62 90 74 72 

cor 81 76 92 83 

SST 75 - 93 73 85 90 75 80 81 

N - NH3 52 - 87 93 46 78 35 X 63 

ATA 92 49 71 

FóSFORO 67 35 49 52 45 

óLEOS E GRAXAS 98 79 85 82 

COR 54 42 48 
/ 

BÃRIO 31 31 
,/ 

CÁDMIO 30 - 64 54 54 55 54 

123 



Tabela 20 - LODOS ATIVADOS - REMOÇÃO.OO PROCESSO - VALORES 

DADOS EM TERMOS DE PORCENTAGEM DE REMOÇÃO 

(cont in•Jaç:ão> 

CONSTITUINTE * A B c o E MÉDIA 

CROMO 36 - 96 X 85 63 74 

ZINCO 44 - 75 36 62 48 49 

MERCúRIO 68 - 76 0 0 39 13 

DBO C5r20) =Demanda Bioqu(mica de Oxiginio (5 dias 20 C) 

DGO= Demanda Gu(mica de Oxiginio Símbolos 

COT=Carbono Orglnico Total (*): Remoç:ão T{pica 

SST=Sdlidos em Suspensão Total 

N-NH3=Nitrogenio Amoniacal 

ATA=Agentes Tenso Ativos 

FONTE: Re~erincia 28 

t24 

encontrada na literatura 

<X>= Dados não 

conclusivos 



Tabela 21 - LODOS ATIVADOS - CONFIABILIDADE MÉDIA DO PROCESSO 

A 

PROCEDENCIA DOS DADOS 

CONSTITUINTE A 8 c MÉDIA 

----------- ----------- ----------- -----------
10/. 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 

DBO 98 94 66 95 91 76 96 92 71 

DGO 81 57 35 89 62 32 85 59 33 

COT 99 81 62 77 99 81 62 

SST 93 79 51 95 85 74 94 82 62 

N-NH3 99 96 80 77 49 12 88 72 46 

ATA 93 33 63 

FóSFORO 47 33 22 69 48 14 58 41 18 

óLEOS E GRAXAS 99 82 54 98 89 58 99 86 56 

COR 78 56 25 63 43 14 71 50 20 

B~RIO 62 34 0 62 34 0 

c,!DMIO 78 55 29 81 62 0 100 43 20 86 53 16 



Tabela 21 - LODOS ATIVADOS - CONFIABILIDADE MÉDIA DO PROCESSO 

,.. 
PROCEDENCIA DOS DADOS <continua~io> 

CONSTITUINTE A B c MÉDIA 

----------- ----...------- ----------- -----------
10/.: 50/.: 90r. 10/. 50/.: 90% 10/.: 50 r. 90r. 10r. 50/. 90iC 

CROMO X X X 96 86 70 82 63 44 89 75 57 

ZINCO 63 31 i 87 70 20 64 46 31 71 49 17 

MERCúRIO 0 0 0 0 0 0 93 33 0 31 11 0 

DBO C5,20Q>= Demanda Bioqu{mica de Oxigênio <5 dias, 20QC) 

DGO =Demanda Gu{mica de Oxigênio 

COT =Carbono Orgânico Total 
/ 

SIMBOLOS:-

SST = Sdlidos em Suspensio Totais <-> dados insu~icientes 

N-NH3 =Nitrogênio Amoniacal <X> dados inconclusivos 

ATA= Agentes Tenso Ativos FONTE: Re~erência 29 
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Aplicaç~o em Sistema de reuso 

O processo de tratamento de ~guas residu~rias por lodos ativados 

I bastante flexivel,podendo ser combinado com outros~ quando se 

deseja tratamento com um alto níveis. raz~o pela qual I 

lncoporado em virios sistemas de· reuso existentes. 

FILTRAÇÃO BIOLóGICA 

O filtro bioldgico ~uma estrutura. normalmente de concreto. que 

cont~m no seu interior um enchimento de pedras ou de pl~stico que 

serve como leito sobre o qual o esgoto ~ aspergido. O esgoto 

escorre atra~és do leito. propiciando o desenvolvimento de uma 

populaç~o bioldgica que se acumula sobre as pedras do filtro sob 

forma de uma pel(cula de lodo~ no interior do qual vivem os 

microorganismos anaerdbicos, que consomem a mat~ria orginica. 

Eventualmente esses organismos morrem, por falta de alimento. 

desprendendo-se das pedras sendo retidos num decantador que 

normalmente vem apds essa unidade. 

Os filtros bioldgicos normalmente sio projetados para trabalhar~m 

como recircula~io do efluente, que nio sd prop{cia um tratamento 

adicional a esse efluente. como reduz a forma~io de odores enio 

permite a sec~gem do leito por diminuiçio de vazio afluente. 

Quanto ao tipo de recirculaç~o, os filtros bio16gicos sao 

classificados em: 
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a) Sistema de recircula~io do tipo Biofiltro: Esse sistema foi 

desenvolvido pela Companhia Dorr-Oliver e a recircula~io ~feita 

para montante do decantador primirior a partir do efluente do 

filtro. 

b) Sistema de recircula~io do tipo Filtro Accelo: Desenvolvido 

pela Companhia Infilcor recircula o efluente do filtro para sua 

entrada. 

c) Sistema de recircula~io do tipo Aerofiltro: Recircula para o 

influente do filtror o efluente do decantador escundário. 

Quanto ao enchimento, o de plástico atualmente vem ganhando 

adeptos por ser bem mais lever apesar de seu custo aqui no Brasil 

ser mais elevado. 

Opera~ão 

O filtro bioldgico ~ um dos mais simples dos processos de 

tratamento secundárior havendo necessidader entretantor de um 

monitoramento da qualidade do influenter pois o sistema ~ muito 

sens(vel ~s suas oscila~6es, razio pela qual a recircula~ão ~ 

adotada no sentido de regularizar tanto a carga org~nica quanto 

hidráulica. Da mesma forma que o sistema de lodos at ivadcs. o 

desempenho dos decantadores secundários 

performance das unidades subsequentes. 
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Eficiência do processo n~ remoçio de contaminantes 

Os filtros bioldgicos sio muito usados no tratamento de esgotos 

domésticos, embora a qualidade do efluente produzido nio seja tio 

alta quanto a de sistemas de lodos ativados, principalmente 

quanto a remoçio de metais e alguns ions inorgSnicos. 

Quanto a resultados operacionais, PESSOA, C.A. & JORD~O, E.P. 

(73) (1982) publicaram dados referentes~ Esta~io de Tratamento 

de Esgotos da Penha, Rio de Janeiro, referentes a três 

observações= 

OBSERVAC~O A: Caracter{st icas de funcionamento dos sistemas, de 

acordo com o projeto bisico, ou seja, Biofiltra,io <dois filtros 

e recircula~io). 

OBSERVAC~O s: Características de funcionamento do sistema, de 

acordo com o projeto original, ou seja, dois filtros biológicos, 

sem recircula~io. 

OBSERVAC~O c: Sistema funcionando com um filtro, sem 

recirculaçio. 

Os dados operacionais 7 bem como os resultados obtidos podem ser 

vlsualizados na tabela 22. 
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Tabela 22- ETA Penha .. Rio de Janeiro dados operacionais .. 

resultados obtidos e caracter(sticas 

-----------------------------------------------------------------
PARÂMETROS DADOS OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVACÃO 

VERIFICADOS DE "A" "B"' "C" 

PROJETO 2 FILTROS C/ 2 FILTROS S/ 1 FILTRO S/ 

RECIRCULAÇÃO RECIRCULACÃO RECIRCULAÇÃO 

DBO afluente ao 

f'iltro (mg/1) 205 127 118 118 

OBO a-fluente do 

-filtro (mg/1) 66 70 76 

Redução do DBO 

pelo filtro CiO 40 .. 6 35,.6 

Vazão média 

diária <m3/dia) 37500 31968 33091 36547 

Volume meio 

f' i 1 t , .. an t e < m3) 5040 5040 5040 2520 

Carga orgânic<:""l 

aplicada(kg/m3.dia) 1,3 0,81 0,77 1,.72 

,;.. 
Area do meio 

f'iltr·ante <m2) 4200 4200 ·4200 2100 

Carga Hidráulicm 

C:\Plicada 

< m3/m2 .• d i a) 11 .. 9 7,87 17 .. 40 

FONTE: ReFerência 73 
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Evidentemente a qualidade do efluente pode ser bastante 

melhorada, se o processo for combinado com tratamento primirio , 

prtiduzindo dessa ~orma um efluente com qualidade aceit~vel para 

certos tipos de reuso. 

Confiabilidade do processo 

Os dados dispon{veis sobre a confiabil idade do processo foram 

publicados por CULP, G. et. al. <28) (1980) e estão 

consubstanciados na tabela 23. 

Tabela 23 - FILTROS BIOLóGICOS - CONFIABILIDADE DO PROCESSO 

<VALORES DADOS EM TERMOS DE REMOÇÃO PERCENTUAL -

SISTEMA: BIOFILTROS> 

ORIGEM DOS DADOS 

PARÂMETROS Ai Bi MÉDIA 

------------ ------------ -----------
10/. 50/. 90/. 10/.: 50/. 90/. 10/.: 50/.: 90/; 

DBO (5,.20) 81 74 62 81 68 51 81 71 65 

DGO 63 54 42 79 64 47 71 59 45 

SST 67 53 32 100 80 31 94 66 32 

c.tDMIO 0 0 0 0 0 0 

CROMO 0 0 0 0 0 0 

COBRE 79 63 10 79 63 10 
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Tabela 23 - FILTROS BIOLóGICOS - CONFIABILIDADE DO PROCESSO 

<VALORES DADOS EM TERMOS DE REMOÇÃO PERCENTUAL -

SISTEMA: BIOFILTROS> Ccontinua;io) 

PARÂMETROS 

CHUMBO 

MERCúRIO 

ZINCO 

ORIGEM DOS DADOS 

Ai Bi 

------------ ------------
i0X 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 

83 34 5 

0 0 0 

85 62 14 

MÉDIA 

------------
10/. 50/. 90/. 

83 34 5 

0 0 0 

85 62 14 

DBO (5720) =Demanda Bioqu{mica de Oxiginio (5 diasr 20 C) 

DGO = Demanda Gu{mlca de Oxiginio 

SST = S&lidos em Suspens;o Totais 

(i) = M~dia de duas fontes de dados 

FONTE: Refer&ncia 28 



AplicaçSo em sistemas de reuso 

O filtro biológico~ se cuidadosamente operado e monitorado, tem 

um potencial de uso bastante grande em certa aplicaç6es de reuso 

onde o DBO sol~vel nio ~um parimetro cr{tico, como por exemplo 

na irrigaçio. Embora nio se consiga tanta remoçio de mat~ria 

orglnica como o sistema de lodos ativados~ por exemplo, •Jma boa 

qualidade de efluente pode ser obtida. 

COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇÃO 

Descrição do Processo 

O processo de coagulaçio-sedimentaçio consiste na remoçio de 

sdlidos e na precipitaçio de poluentes atravis da dosagem de 

produtos qu{micos no esgoto, seguido de uma mistura ripida para 

dispers~-los, e mistura lenta para promover a formação de flocos 

sedimentaveis em unidades de decantação. Os produtos qu{micos 

podem ser aplicados em virios pontos do processo de tratamentor 

para remoção de mat~ria orginica e inorgSnica na forma sol~vel, 

Podem ser classificados em quatro grandes 

categorias: cal, sais de al•JmÍnio, sais de ferro e polímeros. 

A cal ~usada quando se pretende principalmente a remo~âo de 

fds~oroy dureza de c~lciov sdl idos em suspens~o e turbidez. 

O efluente do tratamento com cal 
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requerido pelos processos de jusante, pode ser diminuido atravis 

de recarbonata~ão, para esta~6es de vazão superior 0,2 m3/s, ou 

por adi~ão de icido para sistemas menores. 

Nos processos de coagula~io com cal, esse produto pode ser usado 

na sua forma anidra - Ca O- ou hidratada- CaCOH>2 antes da 

decanta~io prim~ria, ou apds o tratamento secund~rio, quando se 

pratica tratamento avan~ado. A cal reage com os carbonatos e 

fosfatos - na forma de ortofosfato em pH alcalino, o que, alirn 

de promover alta remo~io de sdlidos e de turbidez, reduz bastante 

a concentra~ão de metais pesados e a popula~io de virus e 

bactérias. As rea~6es que se verificam são: 

Ca(OH> 2 + Ca(HCO 3) 2 2 CaCO 3 + 2 H 2 O 

2 CaCOH) 2 + MgCHCO 3> 2 2CaCO 3 + Mg<OH>2 + 2H2 O 

5 CaCOH> 2 + 3 P03-4 Ca5H<PO 4)3 + 9 OH 

As dosagens requeridas dependem, basicamente, da dureza e da 

alcalinidade da ~gua, sendo normal d.osagens variando entre 200 e 

400 rug/1, a pH em torno de 11,0. 

O sal de alum(nio normalmente utilizado é o sulfato de alum(nio 

Ai 2 (80 4) 3- que reage tanto com a alcal in idade como com o 

fdsforo, de acordo com as rea~6es abaixo: 
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Ai 2(80 4)3 .14 H20 + 6 HCÕ 3--2 Ai<OH>2J+ 350~- + 6C02 + 14 H20 

A1 2(80 4>3 .14 H20 + 2 P0~~2 Ai P04 + 3804 + J 
2-

14 H20 

O sul~ato de alum(nio pode ser aplicado antesr durante ou apds o 

tratamento secund~rior sendo que a remo~5o de ~ds~oro ~ maior 

quando o coagulante ~ aplicado duranter ou ap6s o tratamento 

bioldgicor uma vez que quase todo o fdsforor nesses pontosr 

encontra-se na ~orma de ortofos~ato. 

A dosagem necess~ria de sul~ato de alum(nior para remo~5o de 

f6sforo ~maior que a estequiometricamente requerida, devido a 

rea~5o com alcalinidade. Os dados que seguemr publicados por 

CULPr R.L. et al. (29) (i977>r mostram algumas relaç:Ões 

importantesr v~lidas para esgotos dom~sticosr cabendo dizer que 

sio valores que servem como orientaç:lo geral r devendo-se 

pesquisar em laborat6riosr valores pr,ticos. 

Reduç:5o de P R e 1 a~ão de pese) 

necess;:\r i a A 1 ~ P Al 2 <S04> 3P Al 2 CS04)3: P04 

75/; 1,2:1. 13:1 4r2: :l 

85·/. 1,5:1 16:1 5,3:1 

CJ r;:·"'' , ..Jl. 2,0:1 22:1 7>-~?.:j_ 

-----------------------------------------------------------------
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Os sais de ferro, principalmente o cloreto férrico Fe Cl 3 r são 

bastante eficientes na remoção de s61idos em suspensão e f6sforo 

dos esgotos. Esses sais, normalmente são dosados conJuntamente 

com a cal ou hldrdxido de sddior os quais ajudam na produção dos 

flocos e aumenta o pH da ~gua. As reaç5es do cloreto férrico com 

a alcalinidade de cálcio e fosfato são: 

2 F e C i 3 + 3 C a< HCO 3 > 2 - 2 F e (OH) 3 J + 3 C a C i 2 + 6 CO 2 

3- ! Fe Ci 3 + P04 ---- FePO 4 + 

A efetiva remoção de fdsforo é conseguida na faixa de pH entre 

4,5 e 5,5. Embora a dosagem estequiemétrica de ferro seJa 1.8 

~g/1 Fe para cada mg/1 de P, praticamente verifica-se a 

necessidade de dosagens bem maiores do sal - cerca de i0 mg/1 de 

ferro- para permitir a precipitação de hidrdxidos. 

Guanto ao uso de pol{meros e hidrdxidos, esses produtos 

normalmente são usados como coadjuvante nos processos de 

coagulaç~o. por propiciarem a formaç~o de flocos mais pesados. A 

escolha do tipo e da dosagem desses produtos, via de regra é 

feita por tentativa, apoiado por ensaios de laborat6rio. Dosagens 

t{picas situam-se na faixa de 0,10 á 0,25 mg/1, em soluçio de 0,2 

à 2,0 /.. 
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A opera~io e manuten~io dos sistemas de coagula~io-sedimenta~io é 

complexa p~r uma série de raz5es. Em primeiro lugar pelo fato de 

que o manuseio de produtos qu{micos é um procedimento que induz a 

necessidade de ado~io de normas r{gidas de seguran~a. Um outro 

motivo é que os dosadores utilizados necessitam de bastante 

aten~io para garantir o n{vel de dosagem pré-fixados. Finalmente, 

como todo equipamento iletromecinico, os dosadores exigem um 

efetivo programa de manuten,io preventiva e corretiva. 

Eficiência na remoçio de contaminantes 

As tabelas 24,25,26 e 27 apresentam dados publicados por CULP, 

R.L. et ai. (29) (1977), relativos a remo~io média de virias 

contaminantes para diversos produtos qu{micos aplicados em 

diferentes concentra~6es. Como pode ser observado, 

resultados sio alcançados, quando se utiliza cal 

férrico, em conjunto- tabela 27. 

os melhores 

e cloreto 

A remo~ ia de metais pesados nos sistemas de 

coagula,io-sedimentaçio qu{mica, deve-se ~ forma~io de hidrdxido 

desses metais e a eficiência dessa remo,io, é proporcional a 

solubilidade de cada particula de hidrdxido formado, sendo mais 

alta a valores altos de pH. Como regra geral as ~oncentra~Bes de 

cada hidróxido metilico no efluente do sistema independe de 

concentraçio do metal no influente. 

Confiabilidade 
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Informações sobre confiabilidade do processo 

coagula~~o-sedimentaçio -sao 

3i,podendo-se observer uma grande variabilidade entre os dados~ 

inclusive entre processos que utilizam os mesmos produtos 

qu{micos~ o que deve ser tributado ~s diferenças existentes entre 

a qualidade dos v~rios influentes e ~s diferentes dosagens 

usadas. 

Das tabelas apresentadas pode-se concluir que, os melhores 

resultados slo obtidos, quando se usa combina,io de cloreto 

férrico e cal. 

Aplicaçio em sistema de reuso 

A coagulaçio qu{mica é particularmente indicada quando se deseja 

efluentes com baixos teores de fdsforo7 de sdlidos em suspensio e 

de DB07 fato que recomenda o processo para v~rios tipos de reuso 

para disposiçio em ~guas superf(ciais. A escolha das 

coagulantesr bem como dos pol{meros ou pol iel~trdlitosi dependeri 

de cada tipo de reuso e das caracter(sticas de cada esta~io de 

tratamento. 
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Tabela 24 - COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇÃO COM CLORETO FÉRRICO 

PORCENTAGENS MÉDIAS DE REMOCÃO 

---------------------------------------------------------------
ORIGEM DOS DADOS 

PARÂMETROS A ( 1) 8 (2) D (ir2) F (1r2) K (3) MÉDIA 

080 (5r20QC) 82 70 30 66 62 

OGO 70 72 34 68 61 

SóLIDOS EM SUSPEN-

s~o TOTAL 84 92 38 55 67 

N-NH3 14 14 

FóSFORO 49 92 73 71 

ALCALINIDADE TOTAL 24 42 41 36 

óLEOS E GRAXAS 86 95 91 

ARSÊNIO 38 59 49 

CADMIO 61 75 68 

CROMO TOTAL 80 94 87 

COBRE 91 90 91 

FLUOR ~·: X )·{ 

FERRO 43 :·: 43 

CHUMBO 92 93 93 

MERCÚRIO 0 35 18 



Tabela 24 - COAGULAC!O - SEDIMENTAC~O COM CLORETO FiRRICO 

P~RCENTAGENS MiDIAS DE REMOC!O Ccontinua~io> 

---------------------------------------------------------------
ORIGEM DOS DADOS 

PARÂMETROS A (i) B (2) D (i r 2) F Ci,.2) K (3) MÉDIA 
A 

SELENIO '0 0 0 

PRATA 90 88 89 

ZINCO 68 76 72 

COR 82 64 73 

SURFACTANTES 42 >t 42 

TURBIDEZ 94 8i 88 

CARBONO ORGANI- 66 

co TOTAL 69 69 59 

" MANGANES + + + 

DBO (5,.20Q C)= Demanda Bioqu{mica de Oxiglnio (5 dias,. 20Q C> 

DQO= Demanda Qufmica de Oxig&nio 

N~NH3= Nitrog&nio amoniacal 

<1> =Tratamento prim~rio 

C2)- com adiçio de pol{mero 

<3> = Pickle l{quor adicionado no decantador secund~rio 
, 

SIMBOLOS: 

(X): dados nio conclusivos 

(-): dados insuficientes 

(+): experiincia em andamento 

(0): remoçâo nâo significativa 

FONTE: Referência 29 
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Tabela 25 - COAGULAC~O - SEDIMENTAC~O COM CAL - PORCENTAGENS 

MÉDIAS DE REMOC~O 

ORIGEM DOS DADOS 

PARaMETROS 

DBO (5,20QC> 

DQO 

SóLIDOS EM SUSPEN-

* 
80-81 

Si 

A 

X 

31 

S~O TOTAL 88-90 67 

N-NH3 30 

FóSFORO 95-98 

ALCALINIDADE TOTAL 

óLEOS E GRAXAS 

ARSÊNIO 

BÃRIO 

CADMIO 

CROMv ·roTAL 

COBRE 

FLUOR 

FERI~ O 

CHUMBO 

MERCURIO 

X 

34 

30 0 

37 

95 0 

ii-97 34 

84-97 41 

3 

40 

97 

48 

95 

27 

i4i 

B 

45 

32 

72 

+ 

45 

0 

0 

60 

51 

52 

97 

25 

0 

J <1> L <1> H C2> MÉDIA 

50 

64 

44 

87 

+ 

62 

21 

99 

19 

61 

90 

75 

73 

89 

81 

0 

64 

69 

77 

23 

88 

67 

53 

52 

22 

91 

X 

40 

6 

61 

30 

56 

55 

50 

87 

44 

0 



Tabela 25 - COAGULAC~O - SEDIMENTAÇÃO COM CAL - PORCENTAGENS 

M~DIAS DE REMOC~O Ccontinuaçlo> 

ORIGEM DOS DADOS 

PARÂMETROS * A B J (i) L (i) H <2> M~DIA 

,.. 
SELENIO 16 0 0 0 0 

PRATA 92-97 24 39 84 49 

ZINCO 90-98 83 86 64 78 

COR 61 35 43 46 

SURFACTANTES 24 53 39 

TURBIDEZ + 56 46 98 67 

CARBONO ORGÂNI-

CO TOTAL 78 18 .29 56 51 66 

"' MANGANES 87-96 92 91 95 93 

DBO <5~20Q C>= Demanda Bioqu(mica de Oxlginio (5 dias~ 20Q C> 

OQO= Demanda Qu{mica de Oxiginio 

N-NH3= Nitroginio amoniacal 

Ci) =Com adiçio de pol (mero 

<2> -tratamento precedente~ Nitrifica~io-Desnitrificaçio 
/ 

SIMBOLOS: 

CX): dados n~o conclusivos 

<->: dados insuficientes 

(0): remoçio nio significativa 

FONTE: RsfErência 29 
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Tabela 26 - COAGULAC~O - SEDIMENTAC~O COM SULFATO DE ALUMiNIO 

PORCENTAGENS MÉDIAS DE REMOC~O 

PARÂMETROS 

DBO (5,.20QC) 

OGO 

SóLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAL 

FóSFORO 

ALCALINIDADE TOTAL 

óLEOS E GRAXAS 

ARSÊNIO 

CÁDMIO 

CROMO 

COBRE 

FLUO R 

FERRO 

CHUMBO 

MERCÚRIO 

SELÊNIO 

PRATA 

143 

ORIGEM DOS DADOS 

* A (i) 8 <1> 

80 72 

85 71 67 

81 

13 

91 

32 

68 

23-89 81 

89 82 

46 

84 

92 88 

29 

0 

90 

85 

19 

87 

54 

76 

90 

90 

42 

81 

92 

19 

0 

88 

N <2> MÉDIA 

76 

69 

83 

78 

16 

89 

83 

72 

86 

86 

44 

83 

90 

24 

0 

89 



Tabela 26 - COAGULAC!O - SEDIMENTAC!O COM SULFATO DE ALUMiNIO 

PORCENTAGENS MiDIAS DE REMOC~O <cont inua~io> 

ORIGEM DOS DADOS 

PARAMETROS A ( 1 ) B (i) N (2) MÉDIA 

ZINCO 35 82 77 80 

COR 84 59 72 

SURFACTANTES 57 52 55 

TURBIDEZ 87 85 86 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL 83 54 67 51 
A 

MANGANES 37 43 40 

DBO C5.20Q C>= Demanda Bioqu{mica de Oxiginio (5 dias. 20Q C) 

DQO= Demanda Qu{mlca de Oxig&nio 

(i) = Coagula~io com Sulfato de Alum{nlo funciona como 

tratamento prim~rio 

(2) = Sulfato de Alum{nio dosado ao efluente dos biodiscos 
, 

SIMBOLOS: 

(*): remo~io t{plca publicada em literatura 

<0>: remo~io nio signi~icativa 

FONTE: Referincia 29 
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Tabela 27 - COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇÃO COM CAL E CLORETO FÉRRICO -

PORCENTAGENS MÉDIAS DE REMOÇÃO 

ORIGEM DOS DADOS 

PARÂMETROS F 1 F 2 MÉDIA 

DBO (5,20QC) 84 77 81 

OQO 82 79 81 

SóLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAL 92 89 91 

FÓSFORO 98 93 96 

ALCALINIDADE TOTAL 79 58 69 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL 76 70 73 

080 (5,20Q C>~ Demanda Bioqu(mica de Oxigênio (5 dias. 20Q C) 

OQO= Demanda Qu(mica de Oxiginio 

1 =Dosagem m~dia de cal. 424 ~ 492 mg/lr como Ca 0; dosagem 

m~dia de cloreto f~rrico. 9.1 ~ 14.1 mg/1: adi~~o de 

pol(meros 

2 =Dosagem m~dia de cal .• 327 ~ 467 mg/1. como Ca O; dosagem 

m~dia de cloreto f~rrico. 18.5 ~ 19.6 mg/1. 

FONTE: Referincia 29 
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Tabela 28 - COflGULAÇAO - SEDIMEHT~ÇAO ( COM ADIÇAO DE CLORETO FERRICO > CONFIABILIDADE 
E MÉJ)IA J>O PROCESSO <VALORES IM PORCENTAGEM DE RDioçÃO> 

ORI GFJt DOS DA J>O 

A B DI F1 " L miA 

" PARA MEl'~ *~~*•m~~~~~~~~~~~m 

DBO <5,29) 95 85 66 99 ?2 38 84 28 3 95 63 42 91 62 37 
l)QO 86 72 53 88 72 59 49 36 15 95 64 59 89 61 42 

SST 94 89 76 99 93 82 63 38 18 97 37 22 88 64 48 

~NH3 42 19 9 42 19 8 

FÓSFORO 67 53 21 99 95 7? 94 89 48 87 ?6 49 

ALCALINI»tlDE 
TOTAL 56 19 1 89 3? 29 52 43 11 84 ?9 59 
~ 

OLEOS E GRAXAS 199 96 89 99 97 86 198 91 83 
" ARSENIO 82 29 9 88 59 35 85 49 18 

CÁDMIO 85 6? 2 99 81 59 88 ?4 26 

CROMO 93 86 39 99 96 86 96 91 63 

COBRE 98 94 72 97 92 76 98 93 74 

FERRO 99 39 9 99 39 Q 

CHUMBO 99 94 89 98 95 81 99 95 81 

MERCÚRIO 9 9 9 89 26 9 45 13 9 
A 

SELINIO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PRAU 99 94 69 97 92 74 98 93 72 

ZINCO 86 66 4'' ;;, 93 76 55 99 71 49 

COR 96 83 69 S9 69 19 93 76 44 

AGENTES .TENSO 
ATivOS - 46 - 46 

T~RBIDIZ 96 94 91 39 82 69 93 88 25 

CAR§BNO 
OJ;i)Hi:ICO TOT~L 32 74 16 84 77 32 93 61 26 86 71 25 

1 liD' ·"~ ~ ~~ --o~,.,-~ .. ·., , 
- ·, -'\·;-:!..,~ ..;:.. r• ...... r·r.A'\:;~ SI?í.êOLOS: - ~Hz~os :NSUFlC~ENTES 

FON12: ~e1~rêocia 28 9 R~~OÇ~v ~O SIGNIFIC~TIVA 
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Tabela. 29 - COAGULAçÃO - SEDIMENTAçÃO < COM A])IÇÃO DE CAL ) CONFIABILIOODE 
; 

E miA 
PROCESSO <UALORES DI PORCENTAGEM ])E REXOÇÃO> 

ORIGEM DOS DADOS 
; 

A! B! H2 J2 L2 MEDIA 

PAAAMETROS 1~5~9~1~5~9~1~5~9~1~5~9~1~5~9~1~5~9~ 

DBO (5,29) " 43 16 98 64 52 76 47 39 74 51 33 

IQO 55 27 1 61 39 9 79 79 61 82 64 47 71 64 53 79 51 35 

SST 88 76 24 83 72 58 96 87 52 85 43 2 88 79 34 

K-NH3 36 24 14 41 29 9 39 22 12 

FÓSFORO 94 91 82 97 92 72 99 99 98 97 94 84. 

ALCALINIDADE 
. TOTAL 

ÓLEOS E GRAXAS 93 22 9 96 4a 9 95 31 8 

ARSÊNIO 9 9 9 9 9 9 94 5 9 31 2 9 

BÁRIO 78 62 58 79 62 59 

CftDKIO 9 9 9 9 9 e 98 91 82 33 39 27 

CROMO 63 29 2 86 64 24 92 72 52 89 55 26 

COBRE 84 "38 9 78 55 14 87 74 69 55 56 25 

FLUORETO - 45 - 62 55 12 62 55 12 

FERRO 98 95 66 99 98 89 84 77 37 99 94 82 95 91 74 

CHUMBO 68 15 9 69 17 9 96 86 49 75 39 16 
A 

MANGANES 99 95 65 99 97 89 99 97 84 99 96 76 

MERCÚRIO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 
" SELINIO a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

PRATA 9 9 e 74 41 9 98 86 69 57 42 29 

ZINCO 97 ss 51 97 88 66 98 58 19 97 78 45 

COR 199 79 e ?5 33 9 81 49 29 85 43 7 

AGENTES TENSO 
ATllJOS - 20 - %1 63 9 99 63 9 

TURBI:DEZ 74 57 23 1? 44 28 99 98 96 83 66 46 

C.~R~ONO .... ., . , 4 ... 26 5 77 ·69 57 .,,, 59 '" 79 51 9? 61 44 27 ORGi1NiCO TOT~L .,)(, J.ll ...... (,;o .JJ. 

1 - A?ÓS A COriGULAÇAO - SEDIMENTAÇÃO COM CLORETO FÉRRICO 
2 - APÓS LODOS ATIVADOS 

; 

SIMBOLOS : - D~DOS l~SüFICIENTES 

9 RE~OÇÃO ~O SIGNIFICATIVAS 

FONTE: Rt>f~l'êocia 28 
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Tabela 30 - COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇÃO <COM SULFATO DE ALUMÍNIO> 

CONFIABILIDADE E MÉDIA DO PROCESSO 

<VALORES EM PORCENTAGEM DE REMOCÃO) 

ORIGEM DOS DADOS 

Ai Bi N2 MÉDIA 

----------- ----------- ----------- ----------- -----------
PARÂMETROS 107. 507. 907. 107. 507. 907. 107. 507. 907. 107. 507. 907. 

DBO (5,20Q) 95 85 60 94 78 54 95 82 57 

DQO 83 71 59 87 72 46 85 72 53 

SST 91 81 69 97 91 73 94 86 78 

FóSFORO 88 82 67 

ALCALINIDADE 

TOTAL 21 13 2 40 14 4 32 14 3 

óLEOS E GRAXAS 99 94 71 99 95 59 99 95 65 

ARSÊNICO 84 16 0 88 50 3 86 33 2 

C~DMIO 89 70 20 90 80 50 90 75 35 

CROMO 93 83 47 98 92 79 96 88 63 

COBRE 96 90 29 96 92 79 96 91 59 

FLUORETO 38 87 40 15 87 40 15 

FERRO 97 82 70 98 90 48 98 86 59 

CHUMBO 98 92 60 98 93 82 98 93 71 

MANGANES 79 28 15 .!.l9 41 i6 74 35 i6 

MERCÚRIO 83 9 0 c·~ ... 
...J...J 6 0 69 8 0 

A 

SELENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRATA 98 90 79 95 91 74 97 91 77 

ZINCO ?a 82 71 92 77 c:· e-
,.}.,.) 93 00 6'"' ~:) 
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Tabela 30 - COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇÃO (COM SULFATO DE ALUMÍNIO> 

CONFIABILIDADE E MÉDIA DO PROCESSO (continuação) 

<VALORES EM PORCENTAGEM DE REMOÇÃO) 

ORIGEM DOS DADOS 

Ai 81 N2 MÉDIA 

------------· ----------- ----------- -----------
PARÂMETROS 10r. 50 r. 90r. 10:r. 50/. 90r. 10r. 50r. 90r. 10r. 50 r. 90/. 

COR 100 83 70 89 64 20 95 74 45 

AGENTES 

TENSO ATIVOS 58 74 66 

TURBIDEZ 94 87 80 94 81 71 91 84 76 

CARBONO ORGÃ-

NICO TOTAL 77 66 0 83 68 37 80 67 19 

i- Ap6s o trat~mento prim~rio 

2 -Sulfato de Alum(nio dosado no efluente dos discos bio16gicos, 

antes da decantaç:ão secundária 
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Tabela 31 - COAGULAÇÃO - SEDIMENTAÇtiO <COM ADIÇÃO DE CLORETO 

FÉRRICO E CAL> CONFIABILIDADE E MÉDIA DO PROCESSO 

<VALORES EM PORCENTAGEM DE REMOÇÃO) 

ORIGEM DOS DADOS 

Fi F2 MÉDIA 

----------- ---------------------- ------------ -----------
PARÂMETROS i0X 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 10/. 50/. 90/. 

DBO C5r20Q) .93 87 74 90 82 63 92 85 69 

OQO 91 85 73 87 84 71 89 85 72 

SST 98 96 87 97 93 80 98 95 84 

FóSFORO 99 98 96 98 94 89 99 96 93 

ALCALINIDADE 

TOTAL 89 79 72 80 60 42 85 70 57 

CARBONO ORGANI-

CO TOTAL 88 82 53 82 74 38 85 78 64 

i - DOSAGENS MÉDIAS: 

para a Cal :- 424 ~ 492 mg/1 como CaO 

para o Cloreto F~rrico :- 9r1 ~ 14r1 mg/1 com adi~io de 

pol ímc~ro 

2 - DOSAGENS M~DIAS: 

para a Cal :- 327 ~ 467 mg/1 como CaO 

para o Cloreto F~rrico :- 18,5 á 19r6 mg/1 

FONTE: Referência 28 

1.50 



FILTRACÃO 

Oescri~ão do Processo 

A filtra~ão consiste na passagem do esgoto através de leito de 

material granular para remoção de sdlidosr o que exige eventuais 

lavagens com 'gua em contra corrente para remo~ão do material 

retido. 

~ um processo chave na produ~ão de efluente de alta qualidader 

combinando mecanismos f{sicos e qu{micos de remoção de sdlidosr 

sendo por isso normalmente usado como uma etapa finalr 

imediatamente antes da desinfecção e da disposição final ou 

reuso. Para determinados usos da 'guar a filtração pode preceder 

a alguns processos mais avançadosr tais como adsorção em carvão 

ativo e tr.oca iônica. 

A filtração originalmente foi 

unitário para ser empregado 

revelando-se bastante efetiva 

desenvolvida como um processo 

na 

na 

potabiliza~ão 

remo~io de 

de 'guar 

material em 

suspensão. minerais e outros constituintes que normalmente tornam 

a ~gua impalat~vel. Nos primdrdios de sua utiliza~io como um dos 

processos unitários de tratamento de efluentes, eram adotadas as 

mesmas ticnicas e parimetros usados no tratamento de ~gua. 

procedimento este que logo mostrou-se inadequado devido ~s 

diferentes caracter~ticas entre ~gua e esgoto. bem como entre os 

diversos t ÍPOS de efluentes. Este fato, propiciou o 
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desenvolvimento de uma si~ie de modiflca~5es no p~ocesso e o 

surgimento de um grande ndmero de equipamento. 

Na maioria dos processos de ~lltra~ãor utilizam-se leitos 

granulares para remoção das impurezas do esgoto. A remoção das 

partículas em suspensãoF i um processo desenvolvido em duas 

etapas: o transporte das partículas até a inter~ace 

s6lido-l{quido do grão do material que constitue o leitor ou a 

uma outra particula préviamente retidar seguido da captura e 

adsor~ão da partícula nessa superfície. A eficiência da 

filtração depende, fundamentalmente,do tamanho e da resistincia 

dos flocos formados nos processos que procedem a filtração. 

Flocos de lodos ativados, formados depois de pelo menos 10 horas 

de aeração, são facilmente removidos enquanto que flocos 

provenientes de filtros bioldgicos e de processos qu{micos de 

coagulação-flocula~ão, via de regra são mais fr~geisr de remoção 

mais dificil, exigindo muitas vezes o concurso de coadJuvantes de 

filtração, os quais aumentam a resistência 

performance do filtro. 

do floco e a 

Existem d~versas maneiras de classificaçio dos filtros e que 

discutidas com mais detalhe adiante. Entretanto, i 

importante neste momento, adiantar que um dos critérios de 

classifica,âo desses equipamentos, é quanto a forma como exerce o 

ato de filtrar. Existem aqueles cuja a~io se verifica apenas na 

superf{cie do elemento filtrante, como as micropeneiras Por 

Em tratamento de ~guas residuJrias, utilizam-se 
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filtros da segunda categoria, ficando estabelecido, por esse 

motivo, que todas as considera~6es tecidas neste {temra respeito 

de filtraçio, referem-se a essa categoria de filtro. 

As vari~veis mais importantes, que influenciam a performance dos 

filtros, sio caracterfsticas do material a ser retido e que estio 

presentes no influente do filtro, al~m do tamanho e a graduaçio 

do meio filtrante. Com relaçio as caracter{sticas do material a 

ser retido é importante sua caracteriza~io, bem como o tamanho 

das partfculas e a resistincia do floco, como j~ foi dito. 

O meio filtrante mais utilizado é a areia, entretanto, esse 

material apresenta um incoveniente: ao se fazer a lavagem de um 

filt~o de areia, em contra corrente, as partfculas mais finas 

dessa areia migram para a superf(cie do leito, causando um 

uentupimento" no filtro, o que faz com que o meio filtrante perca 

uma parcela de sua capacidade de filtrar por açio do volume do 

leito, aumentanto sua a~io de superf(cie. Para contornar esse 

problema foram desenvolvidos os filtros de dupla e, até de 

m~ltiplas camadas, onde as superiores ~io constitufdas de 

materiais com granulometria grander porém leves, enquanto que as 

inferiores sio constitu{das de materiais de granulometria menor, 

porém mais pesados. Esse arranjo aumenta a capacidade volumétrica 

de filtrar, do leito filtrante conseguindo-se maiores taxas de 

filtraçio. 

Sio bastante conhecidas as combinaç6es antracito-areia; carvio 

ativado-areia, resina-areia, resina-antracito, 
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antFacito-aFeia-gFanada; caFvio ativado-antFacito-aFeia; caFvio 

ativado-aFeia-gFanada. Com rela;io a espessuFa da camada. tamanho 

efetivo e coeficiente de unifoFmidade, Met Calf & Eddy (57) 

(1985> Fecomendam os valoFes Felacionados nas tabelas 32 e 33. 

Tabela 32 Dados típicos de ~iltros de duplas camadas 

CARACTERiSTICAS 

DUPLA CAMADAS 

ANTRACITO :: 

AREIA:: 

PFof'undidade, (em> 

Tamanho efetivo, <mm> 

Coeficiente unifoFmidade 

PFofundidade, Cem) 

Tamanho efetivo, <mm> 

Coeficiente unif'oFmidade 

CARGA DO FILTRO Cm3/m2 dia> 

FONTE: RefeFência 57 

154 

VALOR 

INTERVALO 

20 60 

0,8 - 2,0 

25 60 

1,2 - 1,.6 

115,2 -· 576 

TiPICO 

45 

30 

336 



Tabela 33- Dados Típicos de ~iltros de camadas múltiPlas 

VALOR 

CARACTER:iSTICAS INTERVALO TiPICO 

M~LTIPLAS CAMADAS 

ANTRACITO:: 

Profundidade, (cnl) 20 50 39 

Tamanho efetivo, <mm) 1,0 2,0 1,4 

Coeficiente uniformidade 1,.4 - 1,9 

AREIA: 

Profundidade, (em> 20 40 30 

Tamanho efet i vo, < mm > 0,4 - 0,.8 

Coeficiente uniformidade 1,2 - 1,6 1,.4 

GRANADA: 

Profundidade, <em> 5 10 7,.5 

Tamanho efet i vo, ( mm) 0,.2 - 0,6 0,.3 

Coeficiente de uniformidade 1,.0 

CARGA DO FILTRO <m3/m2 dia) 115,2 - 596 336 

FONTE: Referlncia 57 

Quanto a classifica~io dos filtros exist€m v~rias formas de 

faz&-lo, cu seJa= 



de acordo com o sentido do ~luxo: ascendente, descendente, 

d~plo sentido, fluxo radical e fluxo horizontal; 

-de acordo o material que constitue seu leito, já re~erido 

anteriormente; 

-de aco~do com a taxa de filtra~~o, por este crit~rio,os ~iltros 

podem ser classificados em lentos, rápidos e de altas taxas, 

con~orme tabela 34. 

Tabela 34 - ClassiFica~ão dos Filtros por taxa de ~iltra~ão 

TIPO DE FILTRO 

Filtros Lentos 

Filtros Rápidos 

Filtros de Altas Taxas 

FONTE: Referincia 29 

TAXA (m3/m2.dia) 

439,5 - 2.197,8 

filtros de pressio ou a gravidade: normalmente os filtros de 

pressio sio metálicos e os de gravidade podem ser de alvenaria e 

tamb~m metálicos. 

A escolha do tipo de filtro normalmente ~determinada Pela 

relaç5o entre a filtracio com os demais processos e pelo espaço 

disponível. 

Operação 

As unidades de filt~a~io requerem atençio e cuidados especial$~ 

156 



al~m de manuten~~~ rotineira. Por outro lador sua opera~io pode 

ser completamente automatizadar embora o processo de lavagem em 

contra corrente seJa normalmente efetuado de forma n nao 

autom,ticar requerendo bastante atençio, inclusive para evitar 

perda de material do leito flltrante. 

Um aspecto importante a ser considerado diz respeito 

performance dos processos que precedem a filtraçio. A vida dtil 

de um filtro I altamente dependente desses processos. 

Eficiência do processo na remoção de contaminantes 

De acordo com CULP, G. et al. (28) (1980), a eficiência na 

remoção de contaminantes depende basicamente dos processos de 

tratamento de montante e das características do meio filtrante. 

Segundo esses autores, efluentes de sistemas de lodos ativados 

apds a filtração apresentam teores entre 3r0 
, 

a 10,0 mg/1 de 

s61idos em suspensão enquanto que efluentes de filtros biol6gicos 

de dois est,gios e de filtros bio16gicos de altas taxas ao serem 

filtradosi apresentam teores de 6,0 i 15,0 mg/1 e de 10,0 ~ 20,0 

mg/1 de s6lidos em suspensio, respectivamente. 

Confiabilidade do Processo 

Como foi d.ito anteriormente, o desempenho de um filtro depende 

dos processos que o antecede. Por esse motivo ao se estudar a 

confiabilidade dessas unidades, é necessário conhecer os 

processos precedentes, bem como as rotinas operacionais dos 
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filtros, suas frequincias de lavagem, tempo de lavagem, etc. 

Os dados da tabela 35 representam a confiabilidade m~dia de um 

ano de observa~lo dos seguintes sistemas de tratamento de esgoto: 

El Lago <Texas); Dallas <Texas); Colorado Springs <Colorado) e 

Tahoe-Truckee Sanitation Agency <California). Esses sistemas, J~ 

caracterizados no Quadro 0~ slo dotados de filtros de camadas 

multiplas. 

Tabela 35 - FILTRAÇÃO DE EFLUENTES DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

BIOLdGICO-REMOCÃO PERCENTUAL <DADOS M~DIOS) 

MÉDIA 

PARÂMETRO 10/. 50/. 90/. 

DBO (5720) 69 46 15 

DQO 58 33 14 

~>ST 96. 8i 41 

N·-NH 3 68 34 0 

N-·NO 3 99 52 5 

Fó::;FORO 9;3 87 34 

r~lLCALINIDADE TOTAL 93 85 70 

ARSI1NIO 100 64 30 

c!DMIO 68 
,.,.,, 
t:..c. 0 



Tabela 35 - FILTRAÇÃO DE EFLUENTES DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

BIOLóGICO-REMOÇÃO PERCENTUAL <DADOS MÉDIOS) (continua~ão> 

MÉDIA 

PARÂMETRO 10/. 90/. 

-------------------------------------~--------~-------------

CROMO TOTAL 82 50 20 

FERRO 76 55 30 

CHUMBO 50 10 3 

" MANGANES 89 84 56 
, 

MERCURIO 98 17 0 

SELÊNIO 100 100 43 

COR 49 29 14 

TURBIDEZ 89 76 47 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL 47 28 15 

080 (5p20) =Demanda Bioqu{mica de Oxiginio ( 5 diasp 20 C> 

DQO- Demanda Qu{mica de Oxigênio 

SST- Sdlidos em SuspensRo Totais 

FONTE: Adaptado da referincia 28 
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Com rela~So a tabela 36 os dados tamb~m adaptados da mesma obra 

(28), representam a confiabilidade m~dia de um ano de observa~So 

dos sistemas de tratamento de Rosemont CMinnesota>, Blue Plains 

<Washington O.C.> e Orange County <California) dotados de filtros 

de camadas m~ltiplas e caracterizados no Quadro 09. 

Tabela 36 - FILTRAÇÃO DE EFLUENTES DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

FiSICO-QUiMICO-REMOÇÃO PERCENTUAL COADOS MÉDIOS) 

MÉDIA 

PARÂMETRO 10/. 50/. 90/. 

080 (5,20) 66 43 6 

OQO 41 20 4 

SST 74 46 18 

ARSÊNIO 0 0 0 

BÁRIO 57 16 3 

CáDMIO 64 38 10 

CROMO TOTAL 30 9 1 

COBJ~E 83 2i 4 

CHUMBO 63 22 0 



Tabela 36 - FILTRA~ÃO DE EFLUENTES DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

FiSICO-QUÍMICO-REMO~ÃO PERCENTUAL <DADOS MÉDIOS) 

(continuac;:ão> 

PARÂMETRO 

MERCÚRIO 

SELÊNIO 

TURBIDEZ 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

10/. 

0 

0 

59 

58 

MÉDIA 

50/. 

0 

0 

32 

21 

90/. 

0 

0 

5 

1 

DBO <5r20> =Demanda Bioqu(mica de Oxiginio ( 5 diasr 20 C) 

DGO =Demanda Qu(mica de Oxiginio 

SST =Sólidos em Suspensão Totais 

FONTE: Adaptado da referincia 28 

Trata-se de um processo fundamental, caso se deseja obter ~gua 

com alta qualidade. Normalmente é usado como processo final, 

c:" n t E.' c f:~ cl E·:· n do a de s i n f~? c ç: f('o , c o m ou sem a u >: t 1 i o de c o <:t d j u v <:H1 t E.' s de 

f i H r <:q;: f.~ o. 
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ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVO 

- Descri~~o do Processo 

Carvio ativado~ utilizado no tratamento avançado de esgotos para 
, 

remoçio de materiais orginicos soluveis que nio sio eliminados 

nos tratamentos anteriores. Essas substincias orginicas7 ditas 

refratárias, sio pass{veis de serem adsorvidas na superf{cie dos 

poros das part{culas de carvio, até que sua capacidade de 

adsorçio se exaura sendo necessária sua regeneraçio ou 

reat ivaçio. ou reativaçio de carvio, é feita 

através do seu aquecimento, o que volatiza o material orginico 

adsorvido1 tornando os poros do carvio livres e 1 dessa form~ 

regenerado. 

Nio existem restriç6es para indicação do processo do carvão 

ativado, em nenhuma instalaçio havendo, entretanto, difer~nças de 

projeto em função do porte dessas instalaç6es. Quanto a forma de 

aplicação, existem duas maneiras de aplicação: sob forma granular 

ou em pd. A primeir~ é a mais utilizada em tratamento avançado de 

esgotos, embora hajam pesquisas em andamento para a aplicação sob 

' a forma pulverizada. 

Segundo MORRISr J.C. (63) (1983) quando se utiliza carvão ativado 

em pÓ, este adicionado diretamente~ água 1 que é submetida a 

a filtração. Esse processo 

particularmente indicado para redução de gosto e odor, não sendo 
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necess~rios grandes investimentos. 

Por outro lado, quando grandes quantidades de matiria orginica 

precisam ser removidas, como no tratamento de efluentes dos 

esgotos pri-tratados, o uso de carvio ativado em pd nio i 

~ . econom1co dada as grandes quantidades necessárias, sendo 

indicados para estes casos, carvio ativado granular, sob forma de 

leitos ou de colunas, atrav~s dos quais,a ~gua passa de cima para 

baixo ou em sentido inverso. 

O uso do carvio ativado nessas condi~5es contorna o problema da 

lentidio de reaçio, porque as taxas de aplicaçio utilizados nessa 

mitodo sio bastante altas. 

~guas com concentraç3es altas de poluentes orgânicos, como 

efluentes secund~rios ou despejos industriais, exigem leitos ou 

colunas com grande profundidade- da ordem de 3 a 10m -como i o 

caso de algumas cidades da Alemanha que utilizam ~gua do Rio 

Reno. Para o controle de problemas organolipticos em ~guas de 

abastecimento, normalmente sio usados leitos de 0,5 a 1F0 m de 

altura de carvio ativado granular. 

Nos sistemas de tratamento avançado, a adsorçio em carvio ativado 

geralmente vem apds a filtraçio e, às vezes, à cloraçio ao 

breakpoint, pelo fato de que particulas de material em suspensio 

obstruem os poros do carvio e a cloraçio ao breakpoint minimiza a 

possibilidade de crescimento de bactirias anaerdbicas no carvio. 

Al~m disso o carvio ativado reduz cloro residual, evitando a 
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necessidade de decloração. 

Flnalmenter como uma alternati~a Para o entupimento das colunas I 

conveniente se ~azer o ~luxo da ~gua debaixo para cima, 

inJetando-se oxiginio na alimentação para garantir condiç8es 

aeróbicas. 

Operação 

As colunas e os leitos de carvio ativado assemelham-se as 

unidades de filtros e tem os mesmos problemas de operação ·e 

manutenção~ embora não requeiram lavagem em contra corrente e a 

regenera~io do carvão deve ser feita,na medida em que perde sua 

capacidade de adsorção. 

Eficiinc)a na remoção de contaminantes 

Um dos p~incipais meios de medir a eflciincia da adsorção por 

carvão ativado I atravls do monitoramento da Demanda Química de 

Oxiginio (OQO) e do Carbono Orginico Total CTOC>r o que pode ser 

visto na tabela 37 adaptado de CULP, R.L. et al. (29) <1977>. A 

origem dos dados é identificada no Quadro 09r enquanto que os 

{ndices numéricos referem-se a: 
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- 1 : Remo~io combinada com coagula~io <sulfato de alumínio>r 

filt~a~ão e adsor~ão de efluente de lodos ativados. 

- 2 : Remo~io combinada com filtra~io e adsor~ão de efluente de 

lodos ativados. 

- 3 : Remo~io combinada com filtra~io e adsor~ão, de efluentes 

separados de coagula~ão com sais de ferro e cal. 

- 4 : Remo~ão combinada com filtra~ão e adsor~ior do efluente de 

sistema de coagula~ão com fulfato de alumínio. 

5 : Adsor~ão em dois ~st~gios. 

6 : Adsor~ão em colunas de fluxo ascendenter de efluente de 

filtro. 

- 7 : Adsor,ão em coluna de fluxo ascendenter de efluente de 

coagula,ão qu{mica. 

- 8 : Adsor~io em coluna de fluxo descendenter com dois est~gios 

de efluente de filtra,~o-

- 9 : Remo~ão combinada de adsorçio de efluente de sistema de 

ammonia strippingr com recarbonata,ão e filtra,ão. 

- 10 : Adsor,ão de efluente de coagula,ão qu{micar seguido de 

nitrifica,ão e desnitrifica~ãon 
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Tabela 37- Adsorç~o em carvio ativado : dados de remoç;o. 

Valores expressos em porcentagem de remoçlo 

CONSTI * Ai 81 A2 82 A3 83 A4 84 C5 C6 C7 08 E9 Fi0 G 

TUINTE 

DGO 60 60 39 46 47 29 43 61 52 31 42 52 59 41 60 39 

COT 83 88 62 69 44 51 88 72 X 54 53 58 51 58 

080 85 69 72 48 58 29 42 73 63 36 34 56 56 + 

N-NH3 50 32 15 87 12 

N-N03 5 X 

ATA 0 X 91 73 75 66 76 69 

F6SFORO 91 85 

TURBIDEZ 92 87 57 83 81 67 70 63 + + 58 X 
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MEDIA 

47 

64 

53 

39 

5 

64 

88 

73 



Tabela 37- Adsor~~o em carv~o ativado: dados de remo~5o. 

Valores expressos em porcentagem de remo~~o 

(continl.la~ão> 

/ 

CONSTI * Ai Bi A2 82 A3 83 A4 84. C5 C6 C7 08 E9 F10 G MEDIA 

TUINTE 

COR 90 100 88 76 74 56 20 75 79 65 70 

FERRO 88 73 88 89 + X 59 48 68 73 

MANGA- 44 26 + 25 + X 33 X + 32 

NÊS 

----------------------------------------------------------------
DQO = Demanda Qu(mica de Oxiglnio 

COT =Carbono Orgânico Total 

(20) 

DBO C5r20Q) = Demanda 8ioqu(mica de Oxiginio (de 5 diasr 20QC) 

N-NH3 = Nitroginio Amoniacal 

N-N03 =Nitrogênio de Nitratos 

ATA= Agente Tenso Ativo 

S(mbolos = <*> : remoção t {pita encontrada na 1 iteratura 

<x> : dados nic conclusivos 

C-> dados insuficientes 

(+) : experiência em andamento 

CO> remo~io nac significativa 

FONTE : referência <28) 
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Como pode ser vistor os valores t{picos da literatura s~o 

normalmente mais altos que os obtidos pelas diversas entidadesro 

que se deve •s diversas opera~Ses unlt,rias envolvidas. Guantoaos 

metais pesadosr a remo~~o ~ altamente variável sendo a 

concentração do e~luente proporcional a do influente. 

Confiabilidade do Processo 

A confiabilidade do processo de adsorção em carvão ativado~ 

expressa em termos de remo~ão nos percentis 10r 50 e 90r ~ 

apresentada na tabela 38. Como a filtraçior a confiabilidade 

desse processo ~ altamente variável e, muito dos dados 

apresentados na tabela,não se refere à adsorção isoladamente. 

Assim sendor os dados referentes a Ros~mont - Minnesotar Blue 

Plains -Washington DC e Colorado Springs Colorado dão um 

quadro mais realista da con~iabilidade desse processor por 

apresentarem menor ndmero de opera~ão envolvidas. 

Nessa tabela as letras A, Br etc referem-se as mesmas antidades 

da tabela 37,o mesmo podendo-se dizer para os nJmeros 1,2r•••,10. 

168 



" 
, 

TABELA 38 - ADSORÇÃO Dt CARUAO ATIUADO - COKFIABILIDADI MEDIA »> PROCESSO 
" PROCDEHCIA DOS DADOS 

êl Bl A2 B2 A3 B3 

CONSTITUINl'E Ut.< 59'.< 98".< 18".< 50Y. 98".< 19'.< 59'1. 99Y. 19*1. 59'1. 99*1. 19'1. 59'.< 99'.< 19'1. 591. 99~ · 

DQO 93 62 21 8'7 36 8 ?0 42 21 85 41 11 56 26 14 82 3? 17 
cor 83 - 95 88 76 82 62 39 85 ?4 40 65 39 24 n 50 21 
PBO<S> 95 69 38 93 76 55 79 42 19 88 55 2? 71 25 3 85 30 6 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Hl 
lHiH3 93 46 o 68 20 ? 40 12 0 64 1? 0 49 15 2 44 25 1 

l A! A o o o o o o - 90 - 99 92 o - 88 - 98 n o 

I 
FÓSFORO 81 

10 10 !0 10 10 10 10 10 10 10 10 !0j 
99 95 98 91 ;1 99 99 94 99 9a 95 10~ 99 9s 99 99 ,, I 

TU.RBIDE2 97 94 84 93 91 12 82 62 26 92 as 69 91 84 64 90 ?s 131 
COR 100 100 100 100 100 60 100 80 2? 100 83 20 100 80 o 62 5 oi 
FEnRO 89 - 94 82 26 100 91 63 98 94 63 + + + + + • I ,.. 
MANGANES ss 44 1 45 23 a + + + ?3 16 5 + + + + t + I 

"' PROCIDENCIA DOS DADOS 

A4 B4 cs C6 C1 J)8 
I 

CONSTITUINTE I 
10'1. 50'1. 99'1. 19"1. 50'1. 90'1. 19'.< 59'1. "~"!. 18'1. 59'1. 99'1. 18'1. 59'!. 9QY. 10Y. 59'1. 98Y.! 

DQO 8? 63 28 84 55 24 54 31 11 66 39 19 68 55 34 7? 64 36 
CO! 99 8? ?4 86 ?5 43 )( X X 82 50 32 65 48 3! 

.. ., '. n: 
li O'+ ~-J 

D30<5,2e C) 94 S3 24 91 63 12 62 39 •• .... 48 35 13 (6 58 34 8! 64 20 

10 . ~ .:.~ 10 ia !a .tJ 
S-NH3 32 !5 o 63 1 3 
A7ç. ~") 

"'•J - 9? Só o 
!.0 

. ,, 
!i) 10 ta !O , . (.• 

~~~;:::!:::J . ·""'" ,.,.., 
... ~ .. ..1 ; f 9;) 99 93 ~2 ... ~-. """-"' .~' n .t .... S6 15 l.S .. + + + + + 7S 62 Sô .. ~;\~· . .; :-'- ,,o "'' c•·::· ... ,. 1 ·~~"" • ·"" -!.·'-' ... -:.··'-' :~ : ::~ S;3 39 

j :.."' .. "'>-~ ·'' c-. ~~ 5 ..,-
tJ 

,, 
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TABELA 38 - A.f)SORÇÃO IM CARiliO ATIVADO -
, 

COHFJABILI:OODE Mil>IA DO PROCESSO 

PROCEDÊNCIA DOS DADOS (continuação> 
, 

E9 118 G MEDIR 
COHSTIIU1h1E 19'1. 59'1. 99'1. 19'.< 58'1. 99'1. 18'1. 59'1. 99'1. 19"1. 59:1. 99:1.1 

I I I DQO 59 42 25 81 '3 43 56 39 1? ?4 46 22 i 
I I 1 

I I COT 89 59 25 67 58 48 88 62 42 
I I I DBO c s.ae c > + + + 89 69 22 I ! 
I 

IHHI3 99 89 19 24 24 2 48 26 19 I 

8 J 
ATA 59 51 l , 

99 97 s9 1 FOSFO~O + + + 
I 

~URBIDEZ X X X 89 19 48 I 
l 

COR 84 6i' 31 94 ?S 31 
I 
! 
( 

.- .. -.,..,.. 97 85 17 91 79 32 ! ;':..'"'V j 

I 

"' f 
~; t., ;;.~.:1 c: s + + + + + + 6.; 24 5 

, 
Sl;<;.)01vS X dados inconclusivos + expel'i ênc i a e~~t anâa.tento 

- da!il)s insui'ica•ntes i) ~"oção não signiiicativa 

FONTE: Reterência 28 



Aplica~~o em Sistemas de Reuso 

Adsor~io em carvio ativado~ usada onde se requer tratamento em 

alto sr•u, podendo ser indicado para sistemas de qualquer porte, 

tratando toda ou parte da vazio. Seu uso tem sido adotado em 

diversas ~ases do tratamentor como por exemplo apds o tratamento 

bioldgico para remo~io de mat~ria orglnica, ou apds tratamento 

ffsico qu{mico por coagula~~o - sedimentaç~o e ~iltra~io, que 

remove o material que poderia obstruir seus poros. Este dltimo 

arranjo~ particularmente indicado para remoçio de poluiçio 

industrial, inibidora do tratamento biológico. 

A utiliza~io de carvio em pd I adotada em v'rias situa~Besr sendo 

bastante usada em sistemas onde sua aplicaçio nio ~oi pensada a 

nível de projeto, pois com pequenas adapta~Bes I possivel sua 

implanta~io. Por esse motivo tem sido bastante encontrado em 

sistemas de tratamento biológicos por lodos ativadosr objetivando 

minimizar a interferlncia de substâncias tóxicas nesse processo. 

Em contrapartida, seu alto custo operacional torna-o nâo 

competitivo com os sistemas de tratamento avançado, que usam 

leitos ou torres de carvio granular, em que pese a necessidade de 

regeneraçio desse carvio e temperaturas de 199 C e 243 C e 

pressBes de 51 ks•/cm2 a 55 kg•/cm2. 

OZONIZAÇ~O 
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Descri~ão do Processo 

A ozoniza~ão ~ amplamente usada na Europa nos processos de 

deslnfec~ão de ~gua pot~vel e,atualmente seu uso,em tratamento de 

esgoto vem aumentando rapidamente. Somente nesse continent~ 

existem cerca de 1.000 instala~Ses,enquanto no Canad~. cerca de 

30 (28). 

Al~m do seu alto poder oxidante (tabela 39> ~ um poderoso 

desinfetante de a~ão não seletiva e bastante inst~vel,. 

decompondo-se raPidamente pela a~ão do calor devido a fraca 

liga~ão entre ~tomos de oxigênio na sua mol~cula. 

Tabela 39- Pdder de oxida~io relativa de virias oxidantes 

ESPÉCIE 

radical hidrdxido 

o~·ti9ênio <:ttômir.:o 

ozona 

perdxido de hidroginio 

radicais peridrdxidos 

~cido hipocloroso 

cloro 

POTENCIAL DE 

OXIDAÇÃO <V> 

2.80 

2,.42 

1.777 

L70 

i,49 

i,36 

<*> Re~erincia adotada: cloro 

FONTE: I~ICE, G. R. (79) (i98l) 

PODER DE OXIDAÇÃO 

RELATIVA <*> 

2,.05 

1,.78 

1,.30 

i,10 

1,.00 



No caso de tratamento de ~guas residu~riasr sua instabilidade tem 

um aspecto positivo,que i acrescentar oxiginio dissolvido na 

~gua. entretanto essa mesma caracter(stica tem conotaclo 

negativa,por nio permitir sua estocagem, exigindo sua gera~So 

Junto ao ponto de aplicaclo e por nlo persistir na ~gua sob forma 

residual. 

Embora existam v~rios mitodos de obten~;o de ozona. o mais vi,vel 

é sua producão através de descargas elétricas em ar seco ou 

oxiginio. Imediatamente apds sua produção. o ozona é emulsificado 

na ~gua ou esgotos sendo que essa operação é muito bem sucedida, 

quando sio utilizados difusores porosos. 

Opera~ão 

A opera~ão de equipamentos de ozoniza~ão i menos flexfvel do que 

os equipamentos de cloracãor principalmente no que se refere aos 

ajustes que devem ser feitos em funcão das varia~Ses de vazão e 

de qualidade da ~gua ou esgoto. 

Eficiincia do processo na remo~io de contaminantes 

O forte poder oxidante do ozona torna-o bastante efetivo como 

germicida destruindo virtualmente 100% de virus, bact~rias e 

outros patógenos presentes no esgoto dependendo do grau de 

pri-tratamento, dose e tempo de contato. A literatura consultada 

(28) menciona 99% de remoçio de coliformes fecais,apl icando-se 

uma dosagem midia de 15,2 mg/1 de ozona no efluente do sistema de 

173 



aera~io prolongada dos esgotos de Louisville, Kentucky. 

Quanto a remo~io de outros elementosr MARTIN, G.& ELMGHARI TABIBr 

M. (53> <1982> apresentam um quadro que resume in~orma~Bes de 

diversos pesquisadores e que transcrevemos na tabela 40. Embora 

essa tabela nio ~a~a re~erinciar o ozona i particularmente 

indicado na remo~io de gestor odorr algas e compostos h~micos. 

Finalmente • interessante citar o aumento da e~iciincia na 

remo~io de v'rios contaminantes devido aos sinergismo existente 

entre ozona e ultrasom e ozona e luz ultravioleta na remo~io de 

virias contaminantesr con~orme pode ser encontrado nos trabalhos 

de DAHir E. (30) <1982> e MASSCHELEIN (54) (1982). 

Tabela 40 - REMOÇÃO DE VÁRIOS POLUENTES: RESUMO DE VÁRIOS AUTORES 

POLUENTE 

M<.-'tterial em 

~;uspens~{o 

Tu r b i d <::::::~ 

Cor 

DGO 

TAXA 'DE 

APLICAÇÃO 

(g de 03/m3> 

40 

11r67 a 17,62 

i~'j 

40 

20 

iir8 a j.8 

9,1 

1.74 

TE!:MPO DE 

CONTATO 

<s> 

800 - 1600 

800 - 1600 

54~) 

PORCENTAGEM 

DE REMOÇÃO 

(~0 

3~; 

36.54 a 64.6 

7-1() 

90 

3(~ 

22,1 a 32,t)!:f 
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Tabela 40 - REMOÇÃO DE V~RIOS POLUENTES: RESUMO DE VÁRIOS AUTORES 

(continuaç:ão> 

POLUENTE 

080(5,20 C) 

COT 

Cianetos 

Nitritos 

Fenóis 

Surf'actantes 

Biocidas tlorados 

TAXA DE 

APLICAÇÃO 

(g de 03/m3) 

80 

9r1 

15 

6 

60 

10,8 

25,6 a 28,8 

25 

30 

50 

20 

DQO: Demanda Qu{mica de Oxiginio 

TEMPO DE 

CONTATO 

<s> 

3600 

540 

780 

300 a 1200 

PORCENTAGEM 

DE REMO CÃO 

<Y.> 

50 

35 

4,3 A 18 

80 

80 

93 

77,45 a 89,.51 

80 

65 

90 a 100 

16,.1 a 93 

080<5,20 C): Demanda Bioqu{mica de Oxiginio (5 dias, 20 C) 

COT: Carbono Orginico Total 

FONTE: Ref'erincia 53 
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Confiabilidade do Processo 

Apesar do ozona ser agente desinfetante altamente efetivor como 

Já foi dito ele n~o deixa um residual persistente, assim sendo, 

para garantir recontamina~ões é usual se aplicar cloro após a 

ozoniza~ão. 

Aplica~Bes Sistema de Reuso 

Em sistemas de reuso, a utiliza~io do ozona é Indicada em 

aplica~Bes onde é deseJivel altos n(veis de desinfec~io,incluindo 

a destruiião de virus clororesistentes e cistos. Também é 

indicado, onde se deseJa controlar a formaiio de compostos organo 

clorados. 

OSMOSE REVERSA 

Descri~ão do processo 

Quando ~ma solu~ão com diferentes concentraç6es de um sal é 

separada por uma membrana semi permeável, como o celofane Por 

exemplo, a ~gua tende a oassar da solu~ão menos concentrada para 

a de maior concentra~ão, no sentido de igualar as concentraçSes 

do sal, caracterizando dessa forma uma diferença de nível 

as duas solu~Ões, o que vale dizer uma diferen~a de pressão. No 

ea~ilfbrio, essa diferença entre os dois n(veis define a chamada 

pressio osmdtica ( TC), que~ função das concentraçSes nos dois 
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lados da membrana. 

Exercendo-se uma press~o sobre a solu~io concentrada maior do que 

a pressio osmdticar o processo~ invertido e haver~ passagem de 

~gua da ~olu~io mais concentrada~ para a menos concentradar 

caracterizandor dessa forma~ o fen8meno osmose reversa. 

O comportamento de uma membrana de osmose reversa pode ser 

descrito por duas equa~Bes b~sicas. 

i ) Fll..lHO de água 

F H 2 o = A ( p - 6. n:; ) 
~ onde:: 

F H 2 O = Fl•J>~O de ' (em •Jn idades de vazão> ag•Ja 

constante de permeabilidade . para a ag•Ja A = 
p = diferen~a de pressio aplicada sobre a membrana 

= diferen~a de Pressio osmdtica 

2) Flu~·:o de sal 

F s = B ( c 1 C 2 > ~ onde: 

F s = FluHo de sal (mg/seg. por exemplo) 

B = constante de permeabilidade do sal 

C 1 -C 2 =gradiente de concentraç~o atrav~s da membrana 

A e B s~o caracter(st icas do tiPo de membrana 

Essas equaç6es mostram que a vazior ou fluxo de ~gua depende da 

pressã~ aplicada enquanto que o fluxo de sal não depende~ o que 

vale a dizer que aumentando-se a pressio aplicada a vazao 

aum<:::nt a, enquanto que o fluxo de sal permanece constante, ou 
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seja, aumentando-se a melhora-se a qual idade de ~gua 

permeada. 

Na real idade1 na medida em que aumenta o fluxo de ~gua, aumenta 

corno consequ~ncia a concentra~io da ~gua de alirnentaçio. que como 

já foi visto, aumenta a pressio osrn6tica resultando numa 

diminuiçio na diferença de pressio C p - ~ TC ) r diminuindo a 

vazao. Como resultado
1 

tem-se que na medida em que a água vai 

sendo recuperada, aumenta a sal in idade do rejeito causando 
J 

diminuiçio na porcentagem de água recuperada. 

uma 

Por outro lado como a sal'inidade e r pela segunda relaçio a 

porcentagem de remoçao do sal pela membrana -sao fixas, 

concentra~io de sal na água produzida também aumenta. 

O tipo de membrana mais comum consiste numa modificaçio do filme 

de acetato de celulose, concebidas no passado sob forma tubular e 

em placas e recentemente na forma de fibras ocas ou enroladas em 

forma de espiral. 

Operaçao 

O problema operacional mais séri~ que ocorre com um sistema de 

osmose revers~ é o entupimemto por material coloidal e matéria 

orgânica dissolvida, tornando necessárias lavagens frequentes. 

Normalmente utiliza-se algum pré tratamento na água para se 

conseguir melhores resultados desse equipamento. 
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A op~ra~lo d~ unidad~s de osmos~ r~v~rsa requer cuidadosa 

vigilincia e manuten~io frequinte. 

Eficiincia do processo na r~mo~lo de contaminant~s 

A osmose reversa 
, 
~ bastant~ efetiva na r~mo~lo de turbid~zr 

mat.ria orginica7 virusr bact.rias e sais lnorglnicos. A tab~la 

41 mostra dados de opera~lo da Water Factory 21 <Drang~ Countyr 

California> relatados por CULP, G. et. al <28) (1980>. 

N~st~ sist~ma uma part~ do efluente do sist~ma d~ tratamento 

avan~ado ~ processada por osmose reversa7 misturada com o resto 

da vazio e injetada no solo. 
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Tabela 41 - Dados de operaçio do sistema de osmose reversa de 

Orange County, California 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA REMOÇÃO MÉDIA (i) 

CONSTITUINTE INFLUENTE EFLUENTE 

Condutividade <~mho/cm> 1578 97 94 

Sódio Cmg/1) 215 15 93 

Cloreto (mg/1) 284 20 9i 

Sulfato (mg/1) 253 1,79 99 

DQO (mg/1) 29 2r5 89 

OQO = Demanda Qu(mica de Oxig@nio 

<1> = Valores calculados durante um mis de operaçio 

FONTE: Referência 28 

Em 27 de Ab~il de 198~ a Dow Produtos Qu(micos Ltda e a SABES? 

promoveram a realiza~io de um teste de performance da Unidade 

Piloto de Dessalinizaçâo de 
/ 
Aguas por Osmose Reversa da Dow7 

situada no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Produtos em 

Franco da Rocha. O objetivo dos testes era verificar a 

viabil"idade técnico-econBmica da utilizaçio dessa tecnologia para 

elimina~âo de ion fluoreto de igua, procedente de um poço 

artesiano operado pela SABESP, em Presidente Prudente. 
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Os resultados do ensaio podem ser observados na tabela 42. 

Tabela 42 - Remoçio de sais por osmose reversa em igua de poço 

artesiano de Presidente Prudente <temperatura 35 C 

CONSTITUINTE INFLUENTE 

~>AIS CONCENTRAÇÃO (mg/1 

SST (i) 666 

NH 4 - 0,08 

K + 2,0 

Na + 205,0 

Mg + 6,5 

C a + ii,5 

HCO 3 - 191,6 

NO 3 - 1,3 

C i - 134,6 

F - 11,2 

so 4 < i ,0 

s i o 2 - 2,0 

(i) SST = S61idos em Suspensio Totais 

EFLUENTE 

c: o mo ION) 

39 

0,0 

0,2 

j.2, 3 

0,2 

0,4 

12,5 

0,1 

12,2 

0,4 

( 0,4 

0,1 

REMOCÃO 

94,.1 

100,0 

90,0 

94,0 

96,9 

96,5 

93,5 

92,3 

90,9 

96,4 

95,0 

FONTE: Companhia de Saneamento Bisic:o do Estado de Sio Paulo

SABESP 



Confiabilidade do Processo 

Os dados ae confíabilidade do processo indicado na tabela 43 

mostram uma remoçio bastante alta do processo er pela e~trelteza 

das faixas de varia~ior um efluente com alta ~ualidade. 

Tabela 43- Osmose reversa: confiabilidade m~dia do processo 

CONSTITUINTE 

Condutividade 

Sódio 

Cloreto 

Sulfato 

DGO <i> 

10Y. 

96 

96 

96 

100 

97 

(i) DGO- Demanda Gu(mica de Oxigênio 

FONTE: Referincia 28 

APlica~âo em sistEmas de reuso 

50Y. 

94 

94 

93 

100 

90 

90/. 

91 

90 

89 

99 

82 

O processo de osmose reversa raramente~ utilizado em sistemas 

convencionais de tratamento de 'guar como por exemplo,o sistema 

de Presidente Prudente testado pela SABESP. Entretanto, em 

sistemas de reuso Pot~vel, ~bastante indicado. 
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CLORAÇ~O AO BREAKPOINT 

No estigio de conhecimento atual nio i poss{vel a oxidaçio 

direta do nitroginio amoniacal ~ nitroginio gis. Isso somente ~ 

poss{vel, de forma qu{mica. através de uma reaçio com cloro 

denominada ncloraçio ao breakpointn. 

2NH 3 + 3HOCL N 2 + 3 H+ + 3C1- + 3H 2 O 

Estequiometricamente nesse processo sio necessirias 7,5 partes de 

C1 2 para cada parte de nitrogênio amoniacal oxidada, sendo 10:1 

a relaç5o pritica. Assim sendo. para efluentes de tratamento 

sio necessirios 250 mg/1 de Ci 2 para oxidar as 25 

mg/1 de nitrpginio amoniacal. normalmente presentes nesses 

efluentes. 

Por outro lado, para neutralizaçio dos icidos formados. tanto na 

reaçio de oxidaçio. quanto na hidrdlise do Cl 2 a HOCl sio 

necessirios 260 mg/1 de Ca<OH)2 ou 380 mg/1 de Carbonato de Sddio 

para os referidos 250 mg/1 de Ci 2. 

Até concentraç6es de 25 mg/1 de nitrogênio amoniacal o breakpoint 

é atingido relativamente ripido ou seja, 90% completada em 5 

minutos a pH em torno de 7,0 e temperatura prdxima de 20 c. o que 
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implica na necessidade de tanques de contato relativamente 

pequenos. Normalmente esses tanques sio proJetados para per(odos 

de contato de 1,0 minuto. 

Um problema que deve ser consideradoiquando se utiliza a clora,io 

no breakpoint ~ concentra~8es de 250 mg/1 de Ci 2 e 260 mg/1 de 

Ca<OH>2,~ o aumento de salinidade que corresponde a 400 mg/1 e da 

dureza em cerca de 300 mg/1 de CaCO 3 r o que pode comprometer os 

processos unit~rios subsequ&ntes. 

Embora esta t~cnica seja bastante usadar principalmente no 

Brasi17 em altas concentra,5es de nitroglnio amoniacal ela pode 

ser, a longo prazo,bastante onerosa. A literatura consultada (63> 

indica corno limite de concentração econ8rnicar valores da ordem de 

2 a 3 mg/1 de nitroglnio amoniacal 

Embora haJa equipamentos de dosagem de cloro acomplados a 

analisadores autom~ticos, que alteram a quantidade dosada em 

função de um residual Pr~-flxado, a oPeraçio manual ainda é a 

mais·utilizada. Nessas condiçBes o residual deve ser medido a 15 

minutosr no sentido de orientar a dosagem. 

Do ponto de vista operacional dos sistemas de clcraçio. a questio 

de segura~~a requer bastante atenção. pelo fato de que o cloro 

um oxidante bastante endrgico e muito perigoso. Devem ser tomados 

~uidados especiais desde a fase de projeto e instala,ior at~ no 
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que diz respeito aos equipamentos de prote;io individual e de 

controle de vazamentos. 

Eficllncia do processo na remo;~o.de contaminantes 

O processo de clora,So ao breakpoint pode remover virtualmente 

todo nitroglnio amoniacal presente nos efluentes de esgotor 

embora no ponto de vista econômino n~o seja indicado para grandes 

concentra,Bes de nitroglnio amoniacal (28). Por outro lado i um 

processo operacionalmente bastante permite o 

tratamento de uma parte da vaz~o totalr havendo tendlncia a sua 

utilizaç~o apds o tratamento pelo sistema de " ammonia stripping " 

como forma de viabiliza;io econ8mica. 

Confiabilidade do Processo 

A cloraçio ao breakpoint i um processo de remo;io de nitroglnio 

altamente confiávelr entretanto sua eficilncia aumenta na medida 

em que se aumenta o n{vel dos tratamentos que o precedem. 

Devido a alta eficiincia da clora;io ao breakpoint na remoçao de 

nitrogênio amoniacal do esgotar esse sistema~ muito utilizado em 

sistemas que requerem baixos n{veis de nitroginio amoniacal. Pode 

ser usado s6zinho ou apds outro sistema de remoçio de nitroginio 

menos eficif.nteT como "amonnia stripping" ou troca iônic:an 
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TROCA IÔNICA 

- Descri~ão do Processo 

Consiste na troca iônica seletiva dos ions NH4+ através de uma 

resina mineràl -a Clinoptilolite- que tem maior a~inidade por 

esse ion do que por Ca++ ou Hg++ ou Na+ • A passagem de esgotos 

domésticos pré decantados e ~lltrados através de leitos de 2.5 m 

de altura dessa resina l velocidade de 24 a 30 cm/minuto1 tem 

apresentado remoç5es de 93 a 97% de NH4+. o que representa uma 

capacidade e~etiva de 6.0 mg de nitrosinio amoniacal por 

milimitro de resina,correspondendo uma relação de 200 volumes de 

~suas residuárias para cada volume de resina. 

A regenera~~o da Clinoptilolite é ~eita com solução de NaCi 0r1 M 

super saturada com Ca<OH>2. O NH4+ é liberado da resina na ~orma 

de NH3 devido ao alto pH da soluç~o. A seguir o NH3 Pode ser 

rernov i do da solução regeneradora através de " ammonia stripping" 1 

com ar aquecido se n~cessárior possibilitando um novo uso da 

solu;io regeneradora depois de novamente acrescida de NaCi e 

CaCOH>2 - tornando o sistema dessa forma. 

líq•Jido. 

isento de efluente 

A opera~ão de um sistema de troca iônica combina as atividades 

relativas aos processos de ~iltraç:ão e "ammonia stripping" havendo 

necessidade de um monitoramento tendo em vista a necessidade de 
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saber quando h~ necessidade de regenera~io da resina. 

Eficiência do processo na remoção de contaminantes 

A tabela 44 apresenta dados publicados por CULP 7 G. et. al (28) 

sobre o primeiro mês de opera~io o sistema de 

Tahoe-Truckee Sanitation Agency da California. a respeito da 

eficiência do processo de troca iSnica na remo~io de 

contaminantes. 

Tabela 44 -Troca I6nica: remo~ão m~dia de contaminantes 

Constituinte 

DBO (5) 

OGO 

SST 

N-NH3 

COT 

Remo~io Percentual 

40 

28 

62 

84 

0 

080(5) =Demanda Bioqu(mica de Oxigênio <5 dias> 

DQO =Demanda Gu(mica de Oxigênio 

SST = S61idos em Suspensão Total 

N-NH3 =Nitrogênio Amoniacal 

COT =Carbono Orginico Total 

FONTE: Referência 28 

Com rela~io a remo~io de nitrogênio amoniacal, a remoçio de 84Z, 

produz um efluente cuja concentraçio midia desse constituinte é 

da ordem de 2,78 mg/1 N-NH3. A instalaçâo em ref~rincia e 

equipada com um sistema de aPl ica~io de cloro ao break-point, de 
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maneira que todo nitroginio amoniacal remanescente~ removido. 

Outros estudos conduzidos por BISHOPr O.F. (15) (1973) e pela EPA 

(12) (1971) indicam reruo,Ses de N-NH3 da ordem de 74% e 91% 

respectivamente. 

Os estudos mais recentes disponiveis na literatura consultada~ 

sio referentes. a Estaçio de Demonstra,&o de Reuso Pot~vel Direto, 

de Denver. Nesse estudo. JONHSr F. J. et. al (47) <1984) relatam 

taxas de remo~io da ordem 95% de N-NH3r com leitos de 

Clinopt ilolite ~taxas de aplicaçio superficial da ordem de 15 a 

20 m3/m2 h. 

Confiabilidade do Processo 

Os dados mais claros referentes a confiabilidade do processo de 

remoçio de amBnia por troca iBnica referem-ser como no tdpico 

anterior. ao primeiro ruis de opera,io de Sistema de Tahoe 

Truckee (28). Esses dados estio apresentados na tabela 45. 
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Tabela 45- Troca 18nica: dados de confiabilidade 

/ 

PERCENTIS 

Constituinte 10X 50 r. 90X 

OBO (5) 38 

DQO 53 24 2 

SST 86 70 36 

N-NH3 91 87 72 

COT 0 0 0 

Símbolos: 

080(5) = Demanda Bioqu(mlca de Oxiglnlo <5 dias) 

DQO = Demanda Qu{mica de Oxiginio 

SST = Bdlidos em Suspensio Total 

COT =Carbono Orginico Total 

Ausincia de dados:-

FONTE: Referincia 28 

APlicaçio em Sistemas de Reuso 

A troca i6nica seletiva Produz um efluente com alto nível de 
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remoçio de nitroginio amoniacal portantor indicado em 

aplicaç5es de reuso onde deseja-se baixas concentraç6es de 

nitrog&nio amoniacal e de sdlidos dissolvidos totais. 

NITRIFICAÇÃO BIOLóGICA 

Descrição do processo 

Os esgotos dom~sticos contim compostos de nitroginio cujo 

lançamento no corpo receptor pode causar inconvenientes que vio 

desde o con·sumo do oxiginio dissolvido at~ o aumento da 

fertilidade dessas ~guasr propiciando proliferaçio de algas e 

eutrofização. 

Os processos qu{micos e biol6gicos de tratamento de efluentes 

podem alterar a forma pela qual o nitroginio se apresentar o que 

poderia eliminar um ou mais inconvenientes. Por exemplor pela 

transformação dos compostos amoniacais em nitritos e nitratosr os 

efeitos tdxicos da amSnia, bem como sua avidez pelo oxiginio 

seriam eliminadosr entretantor o potencial de eutrofização n~o 

seria afetado. 

O cont~~do ds nitrosfnio nos esgotos dom0st i~os c geralmcntz 

expresso em termos de concentraç~o do elemento N e n~o do 

ou compostos, ao qual est~ combinado. Assim sendo, o 

esgoto dom~stico bruto cont~m em geral de 15 ~ 50 mg/1 de 

nitrog&nio, dos quais cerca de 40% apresenta-se sob a forn1a 

org3nica e 60% amoniacal. 
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O· nitrogênio amoniacal é aquele que se apresenta sob a forma de 

am8nia livre NH3 ou combinada- radical NH4+ r sendo a 

proporç~o entre as duas formas funç~o apenas do pH. Para valores 

de pH em torno de 7,0 a fraç~o constituida por am8nia livre é 

inslgnificanter aumentando com o aumento do pH até i2r0t quando 

todo nitrogênio amoniacal se apresentará sob forma de am8nia 

livre. 

O nitrogênio org&nico é aquele que se apresenta combinado a uma 

cadeia de formando compostos org&nicos, sendo 

continuamente convertido em amoniacal mediante um 

bioqu{mlco denominado amonificaç~o. 

processo 

O teste de laboratdrio denominado Nitrogênio Total KJendal -NTK

mede a concentraç~o total de nitrogênior seja org&nico ou 

amoniacal~ sendo a concentraç~o de nitrogênio org;nico obtida 

substituindo-se o valor correspodente ao nitrogênio amoniacal, 

que é deter~inado diretamente. Nessas condiç8es, o NTK pode 

representar a concentraç~o de nitrogênio amoniacal em um process<J 

onde todo nitrogênio orginico tenha se transformado em amoniacal. 

A necessidade da remo~~o total ou parcial dos compostos 

ritrogenados ou na sua transformaçio em outros compostos, depende 

das condiç6es do corpo receptor. Caso se pretenda apenas reduzir 

a demanda de oxigênio, a toxidez ou demanda de cloro resultante 

da presença de compostos amoniaca~sr seria suficiente Promover a 

transforma~io desses compostos em nitritos nitratos. 
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Entretanto,. caso se deseje impedir a euforiza~ão dos corpos de 

água,. ou então,. caso o objetivo seja o reuso dessa água a 

necessidade de compatibiliza~ão com os padrões de qualidade 

espec(ficos ao reuso pretendido,. pode exigir a remo~ão de todos 

os compostos de nitrogênio. 

A transforma~ão biológica dos compostos amoniacais em nitritos e 

nit~atos se dá por meio do processo de oxida~ão bioqu(mica, 

denominado nitrifica~ão. Por outro lado,. a remo~ão de nitrogênio 

pode ser conseguida por meios qu(micos ou f(sico-qu(micos, 

diretamente a partir dos compostos amoniacais- troca iSnica ,. 

~upercloração e "ammonia stripping" ou biologicamente pelo 

processo denominado desnitrifica~ão,. a partir do nitrogênio 

combinado sob forma de nitrato, de forma integrada ao processo 

dos lodos ativados. 

O processo de nitrlfica~ão biológica se dá em dois estágios; no 

primeiro os organismos denominados Nitrosomonas transformam o 

n·itroginio amoniacal em nitritos,. enquanto que no segundo os 

n i t r i tos são convertidos a nitratos 

Simpl ificadamente tem-se: 

NH4+ 

N02-

+ 1,. 5 O 2 -rNITROSOMONf':iS_,. ;2H+ 

+ 0,.5 O 2- NITROBACTEI~----...N03-

ou seja,. 

NH4+ + 20 2 2 H+ 
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pelos N i t r oba c ter. 

+ H20 + N02-

+ H 2 O + NO 3-



A equa~io acima mostra que sio necess~rios 2 moles de oxiginio 

para converter • nitrato 1 mol de amSnia. ou seJa. sio 

necess~rios 4,6 mg de oxiginio para nitri~ic~~io de 1,0 mg de 

nitrog&nio amoniacal. rela~So esta extremamente importante na 

avalia~ão da massa de oxig&nio necess~ria para atingir a 

nitri~ica~ão. 

Os organismos envolvidos Nitrosomonas e Nitrobacter são 

autotrdficos, pois retiram sua energia vital da oxida~ão de 

compostos inorginicos. As Nitrosomonas são de crescimento mais 

lento. consequentemente com velocidade de rea~ão menor, ~ato este 

que constitue-se no fator limitante do processo. Assim sendo, não 

' comum a presen~a de nitritos em concentra~ão apreci~veis nos 

reatores bioldgicos, pois sendo ~ua produ~ão mais lenta, são 

rapidamente oxidados ~ nitratos pelas Nitrobacter. 

Outros ~atores importantes no controle do processo é o pH e a 

temperatura. De acordo com CULP, G. et. al (28) <1980>, enquanto 

para o primeiro o valor dtimo é de 8,4 , para o segundo a faixa 

ideal é de 20 C ~ 30 C. 

Opera~ão 

A opera~ão de sistemas de nitrifica~ão é, basicamente, igual a 

dos sistemas convencionais de lodos ativados, sendo a manutenç~o 

do pH em torno de 8,4 , a chave do processo. Em climas frios, a 

temperatura ~ de fundamental importância, podendo ser necess~rios 

longos per{odos de reten~ão e altas taxas de recircula~ão de 

193 



lodo. para garanti~ a nltriflca,~o. Pela sua própria natureza. as 

bact~rias nitrificantes s~o extremamente sensíVeis ~ presen~a de 

organismo sint.ticos e metais pesados. o que pode requerer 

monitoramento intensivo do influente. 

Efici~ncia na remoção de contaminantes 

Al~m da reduçio do nível de nitroginio amoniacal influente. este 

processo tamb~m remove DBO. sólidos em suspensio e elementos 

traços met~licos. passfveis de remo;~o por sistema de lo~os 

ativados. A tabela 46 publicada por CULP. G. et. al (28) (1980>. 

apresenta dados referentes ao processo de nitrifica~ão. 

isoladamente. não ~cumulando a performance referente aos 

processos precedentes. 
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Tabela 46 - PROCESSO DE NITRIFICAÇÃO: REMOÇÃO MÉDIA DE 

CONTAMINANTES <PORCENTAGEM DE REMOÇÃO) 

PROCEDÊNCIA DOS DADOS 

CONSTITUINTES A B 

DBO (5r20 C) 41 51 94 

OQO 66 40 

SST 66 48 79 

N-NH3 92 95 98 

FóSFORO 40 50 + 

TURBIDEZ 89 

COT 66 79 

(*) Remoçio t{pica publicada em literatura 

(+) Experilncia em andamento 

c 

80 

72 

56 

98 

66 

D80(5,20 C> =Demanda BioquÍmica de Oxiglnio (5 dias) 

DQO =Demanda Química de Oxiginio 

N-NH3 = Nitroginio Amoniacal 

SST- S6lidos em Suspensio Total 

COT =Carbono Org~nico Total 

FONTE: Referincia 28 

:1.95 

MÉDIA 

45 

56 

61 

97 

50 

89 

73 



Confiabilidade do processo 

A confiabilidade do processo. expressa em termos de remo~~o 

nos percentís 10r50 e 90, é apresentada na tabela 47. 

Aplica~~o em sistema de reuso 

Embora a nitrifica~~o seJa bastante efetiva na remo~~o do 

nitrogênio amoniacal presente em efluentes de tratamento 

secund~rior para a completa remo~~o do nitrogêniop existe a 

necessidade desse processo ser seguido de desnitrifica~~o. No 

c•so particular do reuso pot,vel, direto ou indireto, a limita,lo 

de 10 mg/1 de nitrogênio de nitratosr deve ser considerada; j~ 

para o caso de aquaculturar sua compatibiliza~lo com a fauna 

ictioldgica é fundamental. 
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Tabela 47 PROCESSO DE NITRIFICACÃO: CONFIABILIOADE MÉDIA DO 

PROCESSO 

CONSTITUINTE 

DBO (5,.20 C> 

DGO 

SST 

N-NH3 

FóSFORO 

COT 

107. 

86 

72 

76 

98 

64 

FONTE: Referência 28 

PROCEDÊNCIA DOS DADOS 

A 

507. 907. 

45 22 

44 8 

53 15 

96 90 

50 9 

c 

107. 50/. 90/. 

89 84 19 

82 75 63 

86 63 i9 

99 98 97 

80 70 42 

DESNITRIFICACZO BIOLdGICA 

MÉDIA 

107. 507. 90/. 

88 65 21 

77 60 36 

81 58 17 

99 97 94 

64 

80 

50 

70 

9 

42 

É o proce·";so que permite '-"' convE~r·s~\o de nitrogênio c:omb i nado sob 

a fo~ma de nitratos em nitrogênio livre, que deixa o siste~~ em 

est~do gaso~o. Trata-se dP um Processo bioldgico onde, ao 

contririo da nitrificaçâo em que somente tomam parte organismos 
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específicos. diversas espécies bacterianas são capazes de agir 

entre as quais destacam-se as Pseudomonas, Micrococcus e 

Archromobacter. De acordo com DA_RINr B.P. (31) (i980>r cerca de 

i0 ~ 30% dos organismos normalmente presentes no tanque de 

aeração de um sistema de lodos ativados são capazes de promover a 

desnitrifica~ão. 

A desnitrifica~ão se d' em dois est~gios. Num primeiro, os 

nitratos sio reduzidos a nitritos e estes, no segundo est~gio, 

reduzem-se a nitroglnio gasoso. Trata-se de uma extensa e 

complexa cadeia de reaçSes enzim~ticas que envolvem inicialmente 

os nitratos, e a seguir os nitritos como fornecedores de oxiglnio 

- ou "recebedores de 
, 

eletrons" uma substincia orgânica 

qualquer como fonte de carbono - ou "doadora de el~trons". 

Ainda segundo o citado autor (31>r todos os organismos capazes de 

promover a desnitrificaçio bioldgica, ou seJa, a estabilização de 

um substrato orgânico utilizando-se para isso o oxiglnio 

combinado dos nitratos, sio igualmente capazes de proceder a 

estabilização bioqu{mica deste mesmo substrato usando para tanto 

o oxiginlo livre porventura disponível no ambiente, ~través da 

cadeia de reaçBes enzim~ticas do metabolismo aerdbio. Este ~ltimo 

procedimento ligeiramente mais eficiente, em termos 

energiticos, que o anterior motivo pelo qual os organismos o 

preferem, e sempre que houver disponibilidade de oxisinio livre, 

este ser~ utilizado Pelos organismos. Em outras palavras, o 

oxig~nio 1 ivre inibe o processo de desnitrificaçio bio16g!ca, QUE 

apen~s se efetua em condi~Ses andxicas. 
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Nessas condi~Ses, sendo a desnltrlfica~io biológica um processo 

bloquímico que se passa em condi~Ses anóxicas e utilizando o 

oxigênio combinado, alguns autores o consideram um processo 

anaeróbico. Por outro lado, a cadeia de rea~Ses enzimáticas que o 

processo utiliza~ em tudo semelhante l utilizada no metabolismo, 

diferindo apenas em uma única rea~ão enzimática, sendo por tanto 

bastante diferente do ciclo anaeróbico clássico. 

Por esta razio, alguns autores <31), ao lnvds de considerá-lo um 

processo anaeróbico, consideram-no um processo aeróbio que se 

efetua condições anóxicas. Assim, se utilizada a 

desnitrifica~ão biológica, deve-se ter em mente que ela deverá 

ser processada em reatores biológicos onde se promova a 

homogeneiza~ão do conteúdo, por~m, sem a introdu~ão de oxigênio. 

Neste caso, ao contrário do que ocorre nos reatores biológicos 

dos lodos ativados, o oxigênio necessário ~ proveniente das 

mol~culas de nitrato. O que se precisa fornecer é a fonte de 

carbono e para isso, algumas instalaçSes utilizam o metanol. 

Assim sendo, as rea~ões bioquímicas que levam l desnitrificação 

podem, simplificadamente, ser representadas pelas reações que 

seguem. 

6 NO 3-

6 NO 2-

o•J seja: 

6 NO 3-

+ 

+ 

+ 

2CH 3 OH 

3CH 3 OH 

---_.,6 NO 

---.... 3 N 2-

2- + 

+ 2 co 2 

4 N 2 O + 2 co 2 

+ 3 H 2 O + 6 OH 

5CH 3 OH -=- 5CO 2 + 7H 20 + 6 OH- + 3 N 2 
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Esta rea~io pode ser utilizada para quantifica~ a massa de 

metanol que deve ser adicionada ao processar caso se pretenda 

utilizá-lo como fonte de carbono. Ou seja,. deve-se adicionar 1,9 

mg de material para cada mg de nitroginio de nitrato que se 

deseja remover. Essa massa. entretanto. nio leva em considera~io 

a massa de carbono que dever~ ser incorporada ao material celular 

para permitir o crescimento bacteriano. Caso se leve em conta 

essas necessidades, a propor~io sobe para 3 rng de metanol, por mg 

de nitroginio de nitratos, o que para uma instala~io de midio 

porte,. representa um consider~vel dispindio. 

Os custos operacionais elevad{ssimos de instala~6es que promovem 

a remo~io de nitroginio por desnitrificaçio bioldgicar utilizando 

metanol como fonte de carbono, tem tornado o processo pouco 

atraente apesar de sua elevada eficiincia. Isto tem incentivado a 

busca de fontes de carbono mais baratos,. dentre as quais 

ressaltamos a utilizaçio do prdprio esgoto bruto, como fonte de 

carbono alternativo" 

O processo de desnitrificaçio bio16gica ~ levado a efeito em um 

reator dotado de agitaçio mecinica, semelhante aos reatores dos 

processos de lodos ativados (tanques de aeraçio). onde a mistura 

é controlada de ç~rma a evitar a oxigenaçGo do esgoto. 



Com relaç~o a manutenç~o, os pontos que requerem mais atenç~o s~o 

os misturadores e os dosadores de metano), cuJa dosagem 

Insuficiente reduz ~ performance do processo, em termos de 

desnitrifica~lo, enquanto seu excesso produz um efluente com alta 

DBO. 

Efici&ncia na remoç~o de contaminantes 

Na literatura, existe uma carincia muito grande de dados a 

respeito da eficiincia, e mesmo da confiabilidade, dos processos 

de desnitrificação. Assim sendo, apesar de estarmos nos referindo 

a processos com substrato em suspenslo, na tabela 48 publicada 

por CULP, G. et al. (28> (1980>, apenas os dados relativos ao 

sistema B refere-se ao m~todo enfocado. Os demais -A e C

referem-se tamb~m a desnitrificaçlo, porim, em leitos de material 

sdlidos, conforme descrito a seguir: 

A : Sistema de El Lago, Texas : desnitrificaçlo em leitos de 

material sdlido. 

B : Contra Costa County Sanitat ion District, Cal ifornia : 

desnitrifica~ão em tanques com substrato em suspensio. 

C : Blue Plains, Washington DC 

material s61 ido. 

Confiabilidade do processo 

20i 

desnitrificação em leitos de 



A confiabilidade do processor expressa em termos de rernoçio nos 

percentís 10r50 e 90/. é apresentada na tabela 49 onde os dados 

referem-se a sistemas de desnitrificaçio em leitos de material 

sólidos, por razões já apresentadas. 

Ap1icaçio em sistema de reuso 

Conforme foi dito no (tem referente ' a nitrificaç:io, a 

desnitrificaçio é indicada nos casos onde a presenç:a de nitrato é 

indesejavel, como por exemplo,em Reuso Potável Direto ou Indireto 

em concentraç6es superiores a 10 mg/lr em Aquacultura, etc. 

Tabela 48 - PROCESSO DE DESNITRIFICACÃO: REMOÇÃO MÉDIA DE 

CONTAMINANTES <PORCENTAGEM DE REMOCÃO) 

PROCEDÊNCIA DOS DADOS 

CONSTITUINTES B C<**) 

DBO (5,20 C> 23 75 i i 55 

DQO 58 12 

SST 67 0 60 

N-NH3 43 28 

N-N03 94 88 98 79 

FóSFORO 39 52 

MÉDIA 

47 

35 

42 

32 

89 

52 



Tabela 48 - PROCESSO DE DESNITRIFICACÃO: REMOCÃO MÉDIA DE 

CONTAMINANTES <PORCENTAGEM DE REMOÇÃO) 

CONSTITUINTES 

TUR8IDEZ 

COT 

PROCEDÊNCIA 

(*) 

+ 

DOS DADOS Ccontinua~io> 

A <**> 8 C<**> 

0 

+ 22 

<*> Remo~io t{pica publicada em literatura 

<**> Desnitrifica~io em leito de material sdlido 

(+) Experiincia em andamento 

MÉDIA 

0 

22 

080<5~20 C> =Demanda Bioquímica de Oxiginio (5 dias~ 20 C> 

DQO =Demanda Química de Oxiginio 

SST = Sdlidos em Suspensio Totais 

N-NH3 = Nitroginio Amoniacal 

N-N03 = Nitroginio de Nitratos 

COT = Carbono Orgânico Total 

FONTE: Referincia 28 

203 



Tabela 49 

CONSTITUINTE 

DBO (5,20 C) 

DQO 

SST 

N-NH3 

N-N03 

COT 

PROCESSO DE NITRIFICAÇÃO: CONFIABILIDADE MÉDIA DO 

PROCESSO 

10/. 

96 

80 

92 

64 

100 

PROCEDÊNCIA DOS DADOS 

A 

507. 907. 

78 48 

64 32 

70 33 

40 0 

95 64 

c 

107. 507. 907. 

75 56 41 

22 11 1 

87 65 35 

97 86 60 

48 20 3 

MEDIA 

107. 50/. 90/. 

86 67 45 

51 36 17 

90 68 34 

64 40 0 

99 91 62 

48 20 3 

FONTE: Referincia 28 

5.1.2 - PROCESSOS NATURAIS 

A exemplo do que foi visto no (tem referente aos processos 

artificiais, neste serio estudados alguns processos unit~rios 

dites naturais. Sob essa classi~icaçio enquadram-se aqueles que 

se utilizam de fatores presentes na natureza, tais como energia 



solarr capacidade de auto depura~io dos corpos de ~guar do solo € 

dos microorganismos e plantas que neles se desenvolvem. Sio eles: 

Capacidade de Auto-depura~lo e Dilui~io dos corpos de ~guar 

Lagoas de Estabiliza~io e os rn~todos de Tratamento de Esgotos por 

Disposição no solo. 

A auto-depura~ão proporcionada pelos corpos de ~gua assume papel 

bastante importante nos casos de reuso planejado indireto de ~gua 

e associada ao processo de diluiçãor pode con~erir ~ 'gua uma 

seguran~a adicional aos demais processos. 

As diversas modalidades de Lagoas de Estabilização constituem-se 

num processo altamente e~iciente e seguro na remo~ão de 

patdgenosr sertdo particularmente indicadas quando se disp6e de 

terra suficiente e a custos baixos e se deseja igua com alto griu 

de purezar em termos microbioldgicos. 

Com rela~ão aos m~todos de tratamento por disposi~ão no solor 

propiciam um e~luente çom qualidade compativel com uma s~rie de 

poss{veis aplica,6es para reuso de igua. NUCCI, N.L.R. et. al 

<67) <1978) sustentam que, efluentes predominantemente não 

industriais• tratados por tais m~todos,se prestam ao reuso para 

~ins aqropecuirios. abastecimento e lazer. 

Nesta dissertação serão estudados os rn~todos por 

Infiltração-Percola~ão, Irriga~ão e Escoamento Superficial. 

Enquanto no primeiro caso o objetivo~ a recarga do aqu{fero e 

sua posterior utilização ~que caracteriza o reuso, nos outros 
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dois casos o tratamento da ~gua e o reuso podem ocorrer 

simultaneamente havendo necessidader todaviar de projetar o 

sistema tendo em vista a otimizaçio de um dos aspectos acimaF J~ 

que a dos dois~ praticamente impossfvel,pois enquanto do ponto 

de vista de tratamento deseJa-se tratar a maior quantidade de 

esgotos no menor espaço possivelr do ponto de vista do reuso o 

objetivo~ o inversoF ou sejap deseja-se irrigar o m~ximo de irea 

com o m(nimo de igua. 

AUTODEPURAÇÃO 

BRANCOF S.M. <iB> (1978), define genericamente autodepura,io 

propiciada por um curso de igua ~ mat~ria orginica afluenter como 

sendo sua neutralizaçio que inclui, princjpalmente, a diluiçio, a 

sedimentaçio e sua estabilizaçio qu{mica. Est~ ~ltimar tanto 

quanto a poluiçioF medida em termos de oxiginio dissolvido e 

deficit de saturaçio, o que vale dizer que reoxigenaçio ou 

. ~ . SlnonJmos de autodepuraçio, embora os modelos 

matemiticos utilizados na previsio da curva de depressio de 

oxiginio, incluam dados da diluiçio e sedimentaçio de matéria 

orginica poluidora. 

Ainda segundo o citado autor <18), qualquer massa de igua isenta 

de material redutor-despejos, matéria orginica em decomposi~io -

tem sua concentraçio de oxiginio dissolvido em permanente 

equil{brio com a pressio parcial do oxig&nio atmosf~rico e essa 

concentraçio,~ proporcional ~temperatura da igua, podendo ser 

expressa em termos de porcentagem de saturaçio. Essa água, ao 
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receber uma carga Poluidora - expressa em DBO - tem reduzido seu 

conte~do em oxiginio dissolvidor devido a oxidação bioldgica da 

matiria introduzidap ocorrendo como decorrincia um deficit de 

oxfginio em relação • saturaçior que corresponde a diferença 

entre a concentração prevista teoricamente naquela temperatura e 

a concentração medida. Esse deficit de saturaçior paulatinamente 

tende a ser compensado a custa de dois fenSmenos: a reaeração 

propiciada de forma exdgena pelo oxigênio atmosfirico e a 

reoxigenaçio enddgenap propiciada pelos organismos clorofilados 

atravis da fotossíntese. 

Nessas condiç6es7 a tendência final ser~ a recuperação inicia17 

em termos de oxiginio dissolvidor completando o processo da 

C:\IJt odepur aç: ão. 

O dbmínio do conhecimento dos fenSmenos de autodepura;io assume 

ftJndamen ta 1 interesse no caso do Reuso Pot~vel Indireto,J~ que 

nessa modalidade de reuso o fenômeno ' e considerado como IJnl 

processo unit~rio de tratamento. 

O modelo cl~ssico de abordagem do problema ~ devido a Streeter e 

Phelps, que estudando o Rio Ohio propuseram uma metodologia que 

atribula ~ desoxigenaçJo carbonicea-consumo dE 
. ,.. . 

() ~·~ ! ~:.1 t:: n \ D ··•· <·:·~ C\ 

reaeraçio atmosf~rica-adiç:io de oxiginio- o valor do saldo do 

oxiginio dissolvido. Mais tarder Camp ampliou as equaç:6es de 

Streeter e Phelps, agregando~ dem~nda bentBnicar sedimentação e 

revolvimento e a fotoss(ntese, permitindo, dessa forma, uma maior 

abrangincia na anil ise do balanço do oxiginio dissolvido. 



Embora clissicosr os modelos citados s~o bastante utilizados 

quando se estuda a autodepuraç~o dos cursos de igua. Somente para 

exemplificar citamos os trabalhos de VON SPERLINGr M. (95) (1983~ 

que apresenta detalhadamente os modelos, aplicando-os em virios 

corpos de ~gua de Minas Gerais. 

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

- Descri~ão do Processo 

Sob essa denominação agrupam-se alguns processos de tratament~ 

que tem em comum apenas o fato de utilizarem um tanque 

artificialmente construido, onde se desenrolam os fen8menos 

responsáveis pelo tratamento dos esgotos. Entretanto os objetivos 

dos diferentes processosr bem como a natureza dos mesmosr podem 

ser muito diferentesr guardando pouca relação entre s{. Nessas 

condiçBes, apresentamos a seguir alguns comentirios extraidos das 

obras de diversos autores relativos aos tipos de lagoas, 

classificadas de acordo com MONTENEGROr M. A. (61) (1980). 

1 - Lagoa aerada 

Unidade de tratamento destinada a estabilizar a mat~ria orginica 

dos esgotos atrav~s da oxida~io bioqu{mica, na qual o owiginio 

necess~rio ~ inteiramente suprido por aeradores artificiais. 

Subdivide-se em aeradas aerdbias e aeradas facultativas, sendo 

que AL~M SOBRINHO, P. & RODRIGUES, M.M. (i) <1982) recomendam a 
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densidade de potinciar abaixo definidar como o parimetro que deve 

s~r utilizado para diferenci~-las. 

Op = Potlncia fornecida~ lagoa/volume da lagoa 

A tabela 50,. preparada por esses autores ( 1) • resume 

recomendac:ões de diversos pesquisadoresr encontradas na 

literatura especializada. 

Tabela 50- Densidade de pot&ncia para lagoas aeradas aeróbias e 

aeradas facultativas 

LAGOA LAGOA 

AERóBIA FACULTATIVA 

AUTOR <Wim3) (W/m3) 

Ecf<enfelder (i) 2,.5-----4,.0 0,.7------1,.0 

8<.-l.rtsh & Randall (2) 20,0 3,0------4,0 

BE·bin (3) 10 r 0---··--30 r 0 3,0 

í~am<:\l ilo < 4) > 5,0 1, 0·----·----·5, 0 

FONTE: (:i) R~::f<::!'"Í.~nc ia .o:jl:!" 
.._;) ... J 

(2) Reft.'r·Ê·nc ia i i 

( 3) Refer·ênc ia 13 

( 4 ) Referênc ia 77 
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i.a) Lagoas aeradas aeróbias: nestas unidades existe alta 

lagoa ~uncione em regime de turbulincia, o que faz com que a 

mistura completa, ou seja, toda a biomassa ~ mantida em 

suspens~o, o oxiginio dissolvido~ distribuido por toda massa 

l{quida garantindo, dessa maneira, um processo completamente 

aeróbio. O processo de desenrola corno urna variante dos lodos 

ativados, na qual nio há recircula~io de lodo. A idade do lodo do 

processo seri entio idintica ao tempo de deten~io hidriul ico. O 

teor de Sólidos em Suspensio Vol~teis <SSV) dependerá da 

concentra,io de substrato no esgoto afluente e os parirnetros de 

dimensionamento 

ativados. 

sio utilizados para o processo dos lodos 

i.b) Lagoas aeradas ~acultativas: neste sistema a potincia dos 

dispositivos de aera,io é suficiente para suprir todo oxiginio 

necessirio ~ estabiliza,io bioqu{mica da rnat~ria orginica 

mas nio o bastante para manter todos os sólidos em 

suspensio, havendo portanto, deposi,io de sólidos em certas áreas 

do fundo do tanque, onde entraria em decomposi~io anaeróbia. 

Ainda aqui o processo se desenvolve como uma variante do processo 

dos lodos ativados, por~m a carga adicional gerada pelos produtos 

da decomposi,io anaeróbia do lodo do fundo, deve ser tomada em 

consideraçio no dimensionamento. 

2- Lagoas Anaeróbias 
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Tanques no interior dos quais se lan~a o esgoto brutor e onde 

todo o seu conte~do se mantim anaerdbio, destinados ao 

pr~-tratamento de esgotos por estabiliza~io anae~dbia parcial da 

mat~ria orglnica afluente. 

O processo de desenrola como em grandes fossas s~pticas. A 

mat~ria orglnica em suspensio se deposita no fundo da unidader 

onde entra em digestio anaer6bia. A matiria orginica contida no 

l{quido sofre tambim uma parcial estabiliza~io anaerdbla. O 

efluente dessas lagoas apresenta uma redu~io de 080 da ordem de 

40% a 60%. As profundidades usuais se situam em torno dos 3 m, e 

os tempos de deten~io na faixa dos 2 a 6 dias. O dimensionamento 

i feito com base na taxa de aplica~io volum&trica de carga 

orglnica, sendo recomendadas taxa~ de apl ica~io da ordem de 0,2 a 

0r3 kg 080/dia X m3. 

A eficiincia da lagoa anaerdbia i maior no verio do que no 

invernor em virtude da maior atividade bacteriana nas altas 

temperaturas. Lagoas anaerdbias tendem a apresentar problemas de 

odores r especialmente se submetidas a elevadas taxas de 

aplicaç~o. Tais problemas podem ser evitados, caso a lagoa 

anaerdbia seja utilizada como pré-tratamento~ montante de uma 

lagoa ~acultat iva, pela recirculaçio de parte do efluente desta 

lagoa ~acultativa para a entrada da lagoa anaerdbia. Recomenda-se 

relaç6es de recircula~io na ~aixa de 0,1 a 0,4. 

3- Lagoas Aerdbias 
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Sio tanques para os quais se encaminham os esgotos e onde, devido 

~s condiçBes ambientais prop{c.asy 

quantidade. 

proliferam algas em grande 

Estas algas, atravis da fotoss{ntese, liberam no l{quido o 

oxig&nio necess~rio ~ manutençio de condiç6es aerdbias em toda a 

massa l(quida e~ estabilizaçio bioqu(mica da matiria orginica 

presente, por meio do metabolismo de organismos aerdbios. 

Como a produçio de oxiginio pelas algas depende da luz solar, 

lagoas estritamente aeróbias nio podem ter profundidade elevadas, 

posto que os raios solares nio penetrariam ati as camadas 

inferiores. Para garantir condiçBes aerdbias permanentes a 

profundidade nio deveria exceder aos 0,45 m, o que exigiria a 

utilizaçio de grande ~rea. Mesmo mantendo a profundidade dentro 

dos limites recomendados, i praticamente impossível evitar a 

deposiçio de sdlidos no fundo, onde se formaria entio uma camada 

anaeróbia, o que torna a lagoa um dispositivo ideal, virtualmente 

imposs(vel de se obter na pr~tica. 

4 - Lagoas de Maturaçio 

Tanques que recebem o efluente de estaç6es de tratamento 

convencionais ou outras lagoas, destinadas a "polir" o efluente, 

reduzindo principalmente os sólidos sediment~veis e organismos 

patôgenicos. Seriam praticamente dispositivos de tratamento 

terci~rio, nio se destinando~ estabilizaçio da matéria orgânica, 

mas a uma "melhoria" na qualidade do efluente de instalaç5es de 
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tratamento secund~rio. 

5- Lagoas Facultativas 

Dispositivos de tratamento para os quais sio encaminhados esgotos 

brutos ou pr•-tratadosr visando a estabiliza~ão bioqu(mica da 

mat,rla orginica afluente por meio do metabolismo de organismos 

aerdbiosr que se utilizam do oxiginio produzido pelas algas que 

ar proliferam7 devido a manuten~io de condi~8es ambientais 

favor~veis e de organismos anaerdbios que prolfferam na camada de 

lodo que se deposita no fundo • 

Lagoas facultativas constituem a imensa maioria das lagoas de 

estabiliza~ão 

dim~nsionamento 

detalhadamente. 

existentes 

e opera~ão 

no mundor e seu funclonamentor 

serão aqui abordados mais 

Uma lagoa facultativa se caracteriza pela existincia de uma 

camada superior onde predominam as condi~8es aeróbias, e uma 

camada Junto ao fundo onde predominam as condi~6es anaeróbias. O 

oxig&nio necess~rio ~ manuten~ão das condi;6es aerdbias na camada 

superior provim, principalmente, das algas ai existentes, sendo 

geralmente desprez(vel o obtido por aera~âo natural. Essas algas 

utilizam-se dos produtos finais do metabolismo seja dos seres 

aerdbios das camadas superiores, seja dos seres anaer6bios Junto 

ao fundo, para a fotoss(ntese. H~, portantor uma constante 

interação entre os organismos presEntes, conforme esquernat izado 

pe1a figura 6. Uma lagoa facultativa se const itui 1 entâo,um 
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ecossistema, no qual a manuten,io do equil(brio bioldgico i 

fundamental para o funcionamento do processo. 

O ésgoto bruto introduz no ecossistema compostos de Carbono 

Inorginico, compostos de Nitroginio, Fdsforo e demais nutrientes 

b~sicos e mat~ria orginica inst~vel, seja em solu,io, seja em 

suspensio. 

Atravis da superf{cie l(quida, penetram do ambiente exterior 

quantidades de Nitroginio, G~s CarbBnico do ar atmosfirico, e luz 

solar em abundincia, no per(odo diurno. 

As condi,6es ambientais sio prop{cias para a prolifera,io de 

algas que utilizando-se dos compostos de carbono inorginico e dos 

compostos de N e P trazidos pelo afluente, do nitroginio e g~s 

carbBnico difundido pela superf{cie, e principalmente dos 

produtos do metabolismo dos organismos aerdbios e anaer6bios <CO 

2, compostos de N e P>, sintetizam a mat~ria orginica de que 

necessitam e liberam oxiginio para o ambiente, através da rea,io 

básica da fontoss(ntese: 

6 co 2 + 6 H20 + 673 KCal~ C6 H12 O 6 + 6 o 2 

Além disso, as algas liberam para o l{quido substincias em 

suspensio sedimentáveis, seja sob a forma de produtos de 

metabolismo seja sob a forma de material celular morto, que se 

depositarão no fundo. 
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O oxiginio liberado pelas algas Calim de pequena parcela obtida 

por reaeração natural> é utilizado pelos organismos aeróbios para 

metabolizar a matiria orglnica,em soluçio ou suspensio coloidal e 

parte dos compostos de N e P trazidos pelo a~luenter além dos 

compostos orginicos em solução liberados para o melor oriundos do 

metabolismo dos organismos anaeróbios do ~undor através da rea;io 

b~slca do metabolismo aerdbio: 

C 6 H 12 O 6 + 6 o 2 __ ,..,. 6 co 21 + 6H 2 + 673 J<Cal 

Grande parte do g~s carb8nico liberado é utilizado pelas algasr 

perdendo-se o restante pela super~(cie ou pelo e~luente. Do 

metabolismo aeróbio resultam igualmente s6lidos sediment~veisr 

seja sob a forma de produtos do metabolismo seja sob a forma de 

material celular mortor que se depositam no fundo. 



cS0 G 
c"~ ~VENTO 

~ 

~ COHPOSTOS INORGÂNICOS DE C 
~ COMPOSTOS DE N E P 
.....l 

~ MATÉRIA ORGÂNICA SOLÚVEL~ 
o COHPOSTOS DE N E P 
E-< 

8 HATÊRIA ORGÂNICA ------,p 

N2 

~ SEDINENTÁVEL SÕLIDOS I 
SEDIHENTÃVEIS 

i f 

~ 
LUZ 

SOLAR 

02 l co2 J 

ALGAS (FOTOSSÍNTESE) 

6co2 + 6H2o + 573 KCAL-C6H12o
6 

+ 602 

ORGANISMOS AERÕBIOS (RESPIRAÇÃO) 

COMPOSTosfoRGÂNICOS 
SOLÜVEI·S 

573 KCAL 

ORGANISMOS ANAERÕBIOS (FERMENTAÇÃO) 

c
6
H12o

6
--r3C02 + 3CH4 + 35 KCAL 

SÕLIDOS SEDIMENTÁVEIS 

CH4 

co 
COMPOSTOS 

DE N E P 

ALGAS __ .....:'/:.._.. __ _ 

COMPOSTOS INORGÂNICOS_. ~ 
E-4 

COMPOSTOS ORGÂNICOS~~ 
SOLÜVEIS .....l 

~ 

BACTJ!:RIAS -----+- ~ 

COMPOSTOS DE N E P ~ 

Figura 6- Lagoas facultativas- interação entre os organismos Pr~sentes. 

Fonte: Adaptado da referência (61) 



A libRra~io do oxig&nio para o meio apenas se processa em parte 

das camadas superiores onde penetra a luz solar. A penetra~io da 

luz ~ dificultada pela turbidez do l(quidoq que ~ causada 

principalmente pela presen~a das prdprias algas. 

A produ~io de oxig&nio por fotoss(ntese nio depende apenas da 

energia luminosa,. mas de diversos outros fatores,. como 

disponibilidade de nutrientes e da temperatura do meio. Em meios 

onde haJa fartura de nutrientes,. tanto a temperatura quanto a 

luminosidade do ambiente podem se tornar fatores limitantes. Isso 

porque a fotoss(ntese, cuja representa~io sob a forma da rea,io 

qu(mica acima exposta extraordinariamente simplif'icada,. 

consiste no encadeamento altamente complexo de diversas rea;Ses 

.b·i oq•J (m i c as, algumas fund~mentalmente enzimáticas,. outras 

basicamente fotoqu{micas. Sobre as primeiras a influincia da 

temperatura~ decisiva .. e se dá,. segundo a Lei de Arrhenius,. 

exponencialmente. Sobre as ~ltimas .. a temperatura nio exercer~ 

influincia, mas a disponibilidade de luz~ fundamental. 

Nas camadas superiores, muito próximas da superf(cie,. onde há 

abUndância de energia luminosa, a temperatura ser~ o ~ator 

1 imitante. A( a luminosidade se faz presente em tal e>:c esse' quç-:~ 

apenas 5 a 7% da energia dispon{vel ser~ utilizada para a 

fotoss(ntese. Por outro lado, a velocidade da fotoss(ntese será 

controlada pela produ,io de enzimas e ir~ variar exponenciamente 

com a temperatura, numa faixa compreendida entre 4 C e 35 C. 
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A medida em que se penetra na direçio do fundo da lagoa, a 

disponibilidade de energia luminosa vai decrescendo em virtude de 

absor~io pela turbidez das camadas atravessadas. Chega-se entio a 

um ponto em que, para as condiç6es de temperatura vigentes, o 

fator limitante ser~ a luminosidade. A produ~io de oxigênio ir' 

decrescendo ~ medida que decresce a disponibilidade de energia 

luminosa, e atinge-se a um ponto no qual todo o oxigênio 

produzido por fotoss{ntese ser~ consumido pela própria respiraçio 

das algas. Este ponto denomina-se ponto de 

manifesta nas lagoas a uma profundidade conhecida por 

profundidade de compensa~io, abaixo da qual nio h~ liberaçio de 

oxigênio para o meio. Em lagoas de estabilizaçio fotossintiticas 

essa profundidade se situa na faixa de 0,50 m a 0,70 m, e 

geralmente coincide com a metade da profundidade m~xima alcançada 

pela luz" 

Abaixo desse ponto, pode-se ainda encontrar oxiginio dissolvido 

por difusio em teores muito baixos e, principalmente, por mistura 

em virtude da açio dos ventos sendo a mistura extremamente 

importante para o desempenho da lagoa. Entretanto, em condições 

de calmaria o teor de OD decresce com o aumento da profundidade, 

e ir~ atingir zero no nlvel correspondente~ profundidade de 

compensa~io. Abaixo desse ponto, predominaria as condiç6es da 

anaerobiose, especialmente na camada do fundo, onde se depositam 

os sólidos sediment~veis. Estes sdlidos formam uma camada de lodo 

e, SE constituem, principalmente por matéria orginica 

biodegrad~vel, seja trazida com o afluente, seja resultante dos 

processos metabólicos das algas e dos organismos aerdbios em 

218 



suspensio: esta mat~ria org~nica ~ metabolizada pelos organismos 

anaerdbios que proliferam junto ao fundor 

básica. 

segundo a rea~io 

C 6 H 12 O 6 3C H4 + 3 CO 2 + 35 KCal 

O g's metano liberado se perde para a atmos~era e o g's carb8nico 

~,em sua maior parte, utilizado pelas algas para a fotoss(ntese, 

Juntamente com certos compostos de N e P igualmente liberados. 

Al~m disso, o metabolismo anaeróbio produz sólidos decant~veis 

estabilizados, que constituem o humus do ~undo, e libera urna 

certa quantidade de composto orginicos soldveis, 

utilizados pelos organismos aeróbios presentes nas 

superiores. 

que sio 

camadas 

Esta 1 ibera~io de compostos orginicos inst~veis provenientes do 

len,ol de lodo adquire irnportincia, particularmente em regi5es 

onde h~ sensível varia,io de temperatura entre ver~o e inverno. 

Nesse caso, durante o inverno, a atividade bacteriana no fundo é 

inibida pelas baixas temperaturas <um decréscimo de 10 C na 

temperatura amibiente reduz~ metade a atividade bacteriana). 

Nessa ocasiio acumula-se mat~ria orginica no fundo, e a espessura 

do len,ol de lodo aumenta progressivamente. Com a eleva~io da 

temperatura, ao final do inverno, a atividade bacteriana aumenta, 

e toda a massa de lodo acumulada durante o inverno passa a ser 

rapidamente estabilizada. com a consequente 1 ibera,io para o meio 

l{quido de razo~vel quantidade de compostos org§nicos. Esta carga 

crsinica se somar~ ~ introduzida com o esgoto afluente, num 
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fenômeno de realimentaç:ão em certos casos, pode 

sobrecarregar o sistema e romper o equil(brio biológico. Mesmo 

que isto não ocorra, deve-se verificar uma flutuação sazonal na 

quilidade do efluenter que tende a se deteriorar logo apds o 

inverno. Esse fenBmeno denomina-se "spring-turnover". 

A espessura do lençol de lodo no fundo de uma lagoa facultativa 

varia, portanto, durante o ano. Logo apds a entrada de unidade em 

funcionamento, a cada ano, haverá um pequeno acréscimo. 

Entretanto, ap6s um dado período, atinge-se a um equil{brio, 

quando todo o depdsito que se efetua durante um ano é consumido 

durante aquele período. A espessura do lençol passará então a 

variar sazonalmente em torno de um valor médio, que não mais se 

alterará. Em climas quentes esse equilíbrio pode ser atingido em 

cerca de 05 anos, podendo, entretanto, tardar 20 anos para ser 

atingido em regi6es de clima frios. 

O aflu_ente. de uma lagoa facultativa conterá uma pequena 

quantidade de matéria orginica em elevado grau de estabilização, 

compostos minerais e compostos de N e P em solução. Além disso, 

conterá uma certa concentração de bactérias e , 

grande quantidade de algas. 

Operação 

sobretudo, uma 

A grande.· aceitação das lagoas deve-se principalmente ~ 

simplicidade e custos reduzidos dos serviç:os relativos 

manutenção e a operação do processo. A operação desses sistemas 
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resume-se em controlar e favorecer os fenBmenos físicos, químicos 

e bio16gicos que caracterizam o processo e que foram considerados 

no projeto. 

Ap6s o estabelecimento do equilíbrio bio16gico, no início do 

funcionamento da lagoa, a opera~io fica restrita aos exames de 

rotina, na maioria das vezes realizados em casos de 

desequil{brio, ou em estudos especiais. A maioria das medidas 

corretivas propostas para o reestabelecimento das condiç5es 

normais de operaçio, diz respeito ~s tarefas de manutençio cuja 

omissio provoca dist~rbios operacionais. 

De uma forma geral,os operadores dos diversos tipos de lagoa 

devem receber treinamento para solucionar os seguintes tipos de 

problema:-

-Desprendimento de odores desagradiveis: 

- proliferaçio de insetos; 

- crescimento de vegetais; 

- forma~io de espuma. 

EFICIÊNCIA DO PROCESSO NA REMOÇAO DE CONTAMINANTES 

A eficiência das lagoas na remoçio de contaminantes coloca esse 

processo em situaçio privilegiada, em rela~io aos demais, 
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principalmente nos paises subdesenvolvidos onde processos que 

empregam equipamentos mecanizados, muitas vezes podem 

inviabilizar o sistema. 

A tabela 51 apresentada por SILVA, S.A. et al (89) <1979) mostra 

o efluente de quatro lagoas facultativas <F2; F3; F4 e FS> com as 

porcentagens de reduçio de v~rios parlmetros, em experimento 

levado a efeito no per(odo compreendido entre Junho de 1977 ~ 

Dezembro de 1978, pela Estaçlo Experimental de Tratamento 

Biológicos de Esgotos Sanitários- EXTRABES r em Campina Grand€ 

na Paraiba. 

Com rela~lo a lagoas anaeróbias os mesmos autores <S9> apresentam 

dados de duas lagoas <A2 e A3) em s~rie e uma isolada CA4>, que 

foram monitoradas no per(odo de Junho de 1977 a abril de i97S, 

conforme Tabela 52. 



TABELA 51 - Resultados d~ MédiO$ dos Ualo~es Médios Mensais e PorcentageM de Redução ex RED> dos 
Principais ParâMetros FÍsico-Qu(Micos e BacteriolÓgicos de Quatro Lagos Facultativos 
(Junho 1977 a Deze~bro de 1978> 

PARilmROs REATOR tfGUA :RESIJ). EFLUOOE X ULUEHTE Y. D'LUOOE X ULUil{lE X 

BRUTA F2 RID F3 REJ) F4 m rs RID 

COndutividade a 2S.C 
1599 

Cp Mho/oM) 
1415 11 1417 11 1425 19 1494 12 

1 SÓlidos Totais 1191 891 25 993 24 892 25 913 23 
(~tg/1) 

1 Sólidos totais Uol.Íteis ?18 652 9 662 8 651 673 6 

l (ll9/l> 

I SÓlidos Totais Fixos 448 238 47 241 46 241 46 249 46 

(ll9/l) 

Sólidos Filtráveis 854 795 7 889 s 796 1 815 4 

(ll9/l> 

I S6lidos eM Suspensão 337 96 72 96 ?2 96 72 98 71 

i (Mg/1) 
I 
I S6lidos SediMentáveis 7.2 9.4 94 8.4 94 9.4 94 9.5 93 

I (Ml/1) 
I s 5 5 5 s l Coliiorl'ln Fecais 453 X 19 5.9 X 19 98.9 3.7 X 19 99.2 4. 7 )( 19 98.9 2.8 X 19 99.4 
i ( C.F .110a Ml ) 
I. 

5 5 5 s 
! Est~ptococos Fecais 94 X 10 9.37 X 18 99.6 9.39 X 1Q 99.? i.4l X lQ 99.6 d.26 X 10 99.7 
! < I. r .11gg ... 1 > 
I 
j " I Cazlga Organ i c a 389 398 290 

I <l<gl;i<l di a) 

I 
l 

FONTE: Reierência 89 
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! 
TABELA 51 -Resultados dos Mldi~ dos Ualores Médios Mensais t PorcentageM de Redução (X RED> dos! 

Principais ParâMetros FÍsico-QuÍMicos e Bacteriológicos de Quatro Lagos Facultativos 
(Junho 1977 a DezeMbro de 1978) 

.PaRÂMEtROS 
RF.AIOR ÁGUA RESI». EFLUOOE X ULUOOE X EFLU'ENTE X ULUOOE X 

BRUTA F2 REl) F3 m F4 m F5 m 

TeMPeratura C"' C> 26.4 25.9 25.9 25.9 251J3 - I 
I 

pH 7.5 7.5 7.5 ?.5 7.7 I 
- I 

2 
PJO (5.29) (Mg/1 O ) 298 43 86 45 85 48 84 39 99 

I I 
!DOo C~~tg/l o > 661 248 64 241 64 249 64 226 66! 

I 2 
I 

45 29 56 29 56 21 621 iN-AMOniacai (Mg H/1) 53 17 

IN.NitNto (,.g H/ll 

I 

9.27 9.24 11 9 .. 22 19 9.24 11 9.27 oi 
I ~ ~ 

l 

6.25 3.69 42 3.69 41 3.69 42 3.31 4?1 jFosforo Soluvel (Mg P/1) 

I 
I " 

I 

;roshto Súluvel {Mg P/1) 4.99 2.95 26 3.97 23 3.92 25 2.68 331 
~ l ! 

! l 
I 

3?7 379 - 5 382 -1 383 -2 317 o! 1Cloreto (Mg C-/1) 
I 

I 
23) jAlcalinidade Total (Mg C.C0

3
/l) 343 278 19 289 18 281 18 265 

continua 



Tabela 52- Resultados médios obtidos de lagoas anaerdbicas 

durante o per{odo de Junho de 1977 a Abril de 1978. 

<Varia~io de temperatura : 25QC -- 27QC) 

REATOR TEMPO DE DETEN D80(5,20) DQO SS COLIFORMES ESTREPTOCO-

C!O HIDR~ULICA (rng/1) mg/1 mg/1 FECAIS COS FECAIS 

<DIAS) POR 100m1 POR 100 ml 

-------------------------------------------------------------------
~GUA RESI-

DUÁRIA BRUTA 234 576 329 5,0x10(7) 7,0xi0(6) 

EFLUENTE DA 

Lagoa A2 0,8 6,3 228 89 8,8x10(6) 4,1x10C5) 

EFLUENTE DA 

Lagoa A3 0,4 48 197 71 6,5xi0(6) 3,2x10(5) 

EFLUENTE DA 

Lagoa a4 1,9 47 175 67 5,4x10(6) 2,8x10(5) 

-----------------------------------------------------------------. . 

FONTE: Referência 89 

A tabela 53 também retirada dos trabalhos de SILVA, S.A. et al 

(89) <1979) refere-se a Lagoas de Matura~io. Nessa tabela, Ai; 

Fi; Mi; M2; e M3 representam cinco lagoas em sér·ie, com tempo de 

alimentada continuamente com ~guas residu~rias brutas no período 

compreendido entre junho de 1977 e abril de 1978. 
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Tabela 53- Resultados médios experimentais obtidos de uma série 

de cinco lagoasy durante o per(odo de Junho de 1977 

a Abril de 1978" 

<Variaçio de temperatura: 25QC -- 27QC) 

AMOSTRA DB0(5,.20) DQO ss COLIFORMES ESTREPTOCOCOS 

(mg/1) (mg/1) (mg/1) FECAIS FECAIS 

POR 100 ml POR j_00 ml 

------------------------------------------------------------------
ESGOTO BRUTO 234 576 392 5 .. 0~-: i 0 ( 7) 7 .. 0 }·~ i 0 ( 6 ) 

EFLUENTE DA 

Lagoa Ai 61 215 67 3,.2Ni0(6) 2,7}d0(5) 

EFLUENTE DA 

Lagoa Fi 42 208 75 2,.4}·:10(5) 0,b:10(4) 

EFLUENTE DA 

Lagoa Mi 27 176 57 i ,. 7 }·: 10 ( 4 ) i. Ô}d0 ( 3) 

EFLUENTE DA 

Lagoa M2 19 135 47 205 46 

EFLUENTE Dli 

Lagoa M3 16 101 27 17 27 

FONTE: Referência 89 

APLICACôES EM SISTEMAS DE REUSO 

O método de tratamento de esgotos por lagoas de estabilizaçio é 

o mais indicado,. para anteceder outros processos unit~rios para 

qualquer modalidade de reuso,. sendo particularmente recomendado 
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para o Brasil? em virtude do seu clima e dos custos relativamente 

baixos quando cotejados com os dos tratamentos alternativosr 

IRRlGAC~O 

Descri~ão do processo 

E o mitodo mais comum de disposição superficial de esgotos 

dom~sticos no solor consi~tindo-se em sua descarga controladar 

atrav~s de aspersores ou por derrame sobre a terra. Esse mitodo i 

muito eficiente para remoção de contaminantes, causando poucos 

efeitos adversos no ambiente. 

Entre as vantagens que esse m~todo apresenta, podem ser citados o 

ganho econ8mico traduzido pelo retorno, pela venda da produção 

dos produtos obtidosr economia de ~gua pot~vel em região de 

escassez e apreserva,io ou expansão de ~reas verdes. 

Neste processo uma parte do esgoto i removida pelas plantas, 

enquanto outra~ perdida por evaporação e uma outra percola no 

solo, como pode ser visto na figura 7 • Assim sendo7 a quantidade 

de ~gua que escoa no solo ~ muito pequenar podendor em alguns 

casos, existir drenos sub-superficiais para coleta de ~gua. 
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APLICAÇÃO 
SUPERFICIAL~ 
OU ASPERSÃO--_. 

ZONA DE { 
RAÍZES 

SUB SOLO 

Figura 7- Irrigação 

Fonte: Adaptado da referência (92) 

De acordo com a STANLEY ASSOCIATES ENGINEERING LTD. 

ERCOLAÇÃO 

(92) (1978) 

em um trabalho e~etuado para o Environmental Protection Service 

do Governo Canadense, irrigaç~o ~ uma forma de tratamento de 

esgoto por disposiç~o no solo e que pode ser feita de tris 

maneiras: 

1~) Irrigaçfio por aspersfio: Por este m~todo o e~luente ~aplicado 

~ super~ície do solo por um sistema de aspersores tipo 

"sprinkler" de forma semelhante a chuva. A aspers~o ~ feita 

atrav~s de bocais que trabalham sob pressio, ~ornecida por bomba~ 

conforme figura 8. 
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AÇÃO DE GOTEJAMENTO 

.....---I 

1 I! li l l 11 J l J 

Figura 8- Irrigação por aspersão 

Fonte: Adaptado da referência (92) 

I ntJndaç:âo: Consiste na inundaç:âo e~etiva da terra com 

efluenter conforme o esquema da figura 9 • A altura da limina de 

~gua ~determinada pela declividade, pela vegetaç:io e tipo de 

solo. A superf{cie deve ser a mais plana poss{vel, de maneira que 

a altura da limina de ~gua seja uniforme. Para que nio haja 

entupimento dos pdros no solo, ~necessário uma secagem periddica 

e a cobertura vegetal deve ser resistente a inundaç:io. 
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COMPLETAMENTE INUNDADO 

' 
I ' ., . 
to 

\\ ' ·t. 
I 

( 

\ 

j ! 
Figura 9- Inundação 

Fonte: Adaptado da referência (92) 

3!) Eleva~io e Sulco: O efluente ~ conduzido atrav~s de sulcos. 

Essa t~cnica ~restrita a solos bem planos e requer a construç~o 

cujas larguras e profundidades 

variam com a vazio e o tipo de solo. Esquematicamente a figura 10 

€ ilustrativa. 



Figura 10- Elevação e sulco 

Fonte: Adaptado da referência (92) 

Em qualquer um dos processos de a remoção dos 

poluente~:. ef(.;.'t uad <:\ nos primeiros 60 120 em. de solo. A 

oxidaçio do material carbon~ceo9 que ocorre durante o processo de 

camada superficial do solo, a medida que o 

esgoto percola no seu interior, ocorrendo tamb~m remoç:io 

sdlidos em suspensio e de organismos patog~nicos remanescentes do 

pr~ tratamento. Quanto ao nitroginio e ao fdsforo s~o utilizados 

como nutri<~ntes pelas plantas, no seu pr-ocesso d(·:~ 

dE~~;.envol v i mento .. 



Com relaç~o ao referido prd tratamento, nos sistemas de 

disposição no solo por lrriga~ão, sua necessidade é devida não 

somente • prote~ão do equipamento utilizado, como tambdm para 

remo~ão de sdlidos em suspensão e da DBOP o que causa entupimento 

e outros problemas em bicos de pulveriza~ão. Aldm disso, para 

evitar problemas bacterioldgicos veiculados pela ~gua sob forma 

de aerosdis recomenda-se sua desinfecção, podendo-se tambdm, 

indicar a remo~ão de outros compostos, dependendo do método de 

aplica~ão, do tipo de tultura e das caracter(s~icas do solo. 

Opera~ão 

A opera~ão de um sistema de irriga~ão, embora relativamente 

simples do ponto de vista mecinica, requer um bom monitoramento 

do pré-tratamento, das condi~6es do solo, e do desenvolvimento 

das plantas para se maximizar a produtividade dos vegetais e 

minimizar o tempo ocioso d~s equipamentos. Além disso, os 

períodos de aplicação dos esgotos no solo devem ser bem 

controlados,tendo em vista a necessidade de se prever per{odos de 

descanso para o solo e interrupçio na aplica~io no inverno por 

ocasião de geadas ou neve. 

A taxa de apl ica~io tamb~m deve ser per~eitamente ajustada com a 

taxa de precipitaçio pluviom.trica durante os períodos chuvosos. 

em fun~ão das particularidades de cada cultura. Caso haJa 

necessidade, devem ser prevista complementaç8es dos n{veis de 

nutrientes, ou entio. cuidados com super dosagens em termos de 
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proteçio dos aqu(feros subterrineos. 

Eficiincia do processci na remoçio de contaminantes 

A performance de um sistema de irrigaçio pode ser medida de 

várias formas, podendo-se citar o monitoramento do aqu(fero 

subterrineo, análises de laboratdrios do solo e o acompanhamento 

do desenvolvimento dos vegetais. Nesse asp~cto~ VALIRON~ F. et al 

(94) (1983) citam experiincias desenvolvidas em fazendas 

experimentais de solos arenosos na Pennsylvania, com ta!·:as de 

aplicaçio variaveis, em termos de nitroginio e fdsforo. Al( foram 

experimentadas culturas de arroz, aveia e trigo com aportes de 

fósforo variando entre 11 e 66 kg/ha, obtendo-se remoção da ordem 

de 20 á 80~ enquanto para aportes de nitroginio entre 40 e 400 

kg/ha, obteve-se remoção de 40 á 100/." 

Ainda segundo esses autores <94> em Muskegon, Michigan -o maior 

projeto de reuso agr(cola dos Estados Unidos- foram conseguidas 

taxas de remo~ão, pelo conjunto de planta-solo, cerca de 66/. para 

o nitrogênio, 98/. para fósforo e 75/. para potássio. 

Em Tahalasse <USA), foram feitas experiincias para estudar o 

comportamento de Grama das Bermudas com relaçio a remoçio d~ 

nitroginio e fósforo, obtendo-se: 
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NITROGÊNIO APLICADO 

(KG/ha ano) 

335 

670 

1010 

FóSFORO APLICADO 

(KG/ha ano> 

24 

47 

94 

TAXA DE REMOÇÃO PELAS PLANTAS 

(%) 

85 

70 

51 

TAXA DE REMOÇÃO PELAS PLANTAS 

(/.) 

75 

59 

42 

Essas taxas foram melhoradas fazendo-se rota~;o de culturas. 

chegando-se a uma taxa de remoç;o de 72/. com um aporte de 1.000 

kg de nitrogênio por hectare e por ano. 

Confiabilidade do Processo 

A confiabilidade de um processo deve ser estudada a partir da 

observa~io de um sistema durante muito tempo. o que ainda nio é 

dtspontvel na literatura consultada. Entretanto para alguns 

projetos como ~ o caso do MUSKEGON, exames efetuados em 

amostras coletadas em drenes durante os anos de 1976 a 1977, 
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indicam as seguintes faixas de valores: 

PARÂMETRO VALOR M:iN!MO VALOR MÁXIMO 

080 0r01 mg/1 5r6 mg/1 

NH4-N 0.,0 mg/1 7r34mg/1 

N03-N 0r0 1ng/l 13.,5 mg/1 

P-Total 0.040mg/1 0.25 n1g/l 

Coliformes 1 colonia/100ml 700 colonias 

/100 ml 

Aplicaç~o em sistemas de reuso 

A irrigaçio i considerada um sistema de reuso com enorme 

potencial de aplicação em áreas onde as condições geológicas. de 

seio e de clima permitemr e onde terra i abundante e barata. O 

método de tratamento propícia benefíciós à produç~o agrícola e a 

renovação da água ~ feita de forma natura17 sendo bastante 

indicado para áridas,como medida de conservaç~o de água e para 

fins de potabilização. 

INFILTRAÇÃO - PERCOLACÃO 

Descrição do Processo 

Esse m~todo é semelhante a filtração intermitente em areia. A 

maior parte do esgoto penetra no solo. embora haJa alguma perda 

por evaporação. Os solos arenosos. com altas taxas de infiltraçio 



e de t~xtura gross~ira sio os mais indicados. A figura 11 

apresenta uma ilustracio do processo. 

APLICAÇÃO SUPERFICIAL 

"'~( 
INFILTRAÇÃOÍ r 

ZONA DE AERAÇÃO E PERCOLAÇÃO ATRAVÉS DE ZONA 
TRATAMENTO 

~ -- ~ INSATURADA 

// \. 
PERFIL DE RECARG~ /// / ) I \ '\ ··,·<' .......... LENÇOL NOVO 

--- / /I I\""" ""--
.- ..-/ / I • .. ~ "-- ...._ 

/ ~ "-. LENÇOL ANTIGO 

Figura 11- Infitração-percolação 

Fonte: Adaptado da referência (92) 

Originalmente esse processo foi desenvolvido para recarga de 

aqu(feros subterrineos sendo, Por esse motivo, a distincio entre 

tratamento e disposiçio nio muito clara. Durant~ o processo 

infiltraçio-Percolaçio o tratamento do esgoto ocorre durante a 

Passagem pela camada de areia. 

O principal objetivo desse mdtodo ~a remoçio f{sica de sdlidos 

em suspensio e bact~riasr remanescentes de um pr~-tratamento 

indispensavel para evitar colmatacio prematura do solo. 



Trata-se de um sistema de operacio bastante simples, onde se faz 

necess~rio um tempo de secagem que inibe a colmata~io do solo, 

permitindo sua reoxigenacio, J~ que em poucos dias de 

ele torna-se anaeróbico. 

Eficiincia do Processo na Remocio de Contaminantes 

inundacio 

Existe uma dificuldade bastante grande em se comparar eficiincia~ 

de sistemas de tratamento por disposicão no solo por 

infiltra,io-percola,io, devido ao grande ndmero de vari~veis que 

intervem no processo9 podendo-se citar entre as principais, as 

diversas taxas e ciclos de aplica,io superficial. 

Taxa Hidr~ulica 

MET CALF & EDDY (57> (1985), classificam como moderadas, taxas 

hidr~ulicas entre 0,10 e 1,50 m/semana e como altas taxas 

hid~~ulicas 1 aquelas comp~eendidas entre 1,50 e 2,10 m/semana. 

Per{odos de descanso entre 5 e 20 dias sio P~senciais para 

permitir que o oxigênio atmosférico penetre no soloT 

restabelecendo as condi~6es aeróbicas para facilitar a açio das 

bact~rias aerdbicas,que ativam a decomposi~~o da matéria orginica 

e a nitrificação. A decomposicio da mat~ria orgânica aJuda a 

romper a camada que obstrue a passagem da ~gua, enquanto a 

nitrifica~io microbiana p~op{cia uma 1 ibera~~o dos pontos de 
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absorção de amônia sobre a superTÍcie dos grãos de argila e 

humus. Quando o solo~ inundado novamente. o nitrato Tormado se 

lixiviará com a água aplicada at~ que se veriTiquem condiç6es 

anaer6bicas e comece .a desnitriTicação. 

Taxa de Nitrogênio 

O mecanismo TUndamental de eliminação de nitrogênio nos sistemas 

de infiltração-percolação ~a desnitriTicação, sendo nos sistemas 

de altas taxas hidriulicas o ~nico mecanismo significativo. 

BOUWER, R. L. et. al (17> (1974> trabalhando alternativamente de 

Torma anaerdbica e aerdbica, obtiveram at~ 80% de eliminação de 

nitrogênio como resultado combinado da absorção de am8nia e de 

desnitrifica~ão, durante a maior parte do per{odo de inunda~ão. 

Em um per{odo de 4 anos foi conseguida elimina~ão de 30% de 

nitrogênio a uma taxa de aplicação de 23.450 kg/ha. ano. Com taxa 

de 50% menoresr a remoção atingiu 80%. 

Taxa Orginica 

Trata-se de uma caracter(stica muito importante por estar 

intimamente associada ao desenvolvimento das condi~Bes 

anaerdbicas. Para compensar a demanda de oxigênio devida a 

decomposi~ão da mat~ria orginica e do material nitrogenado, 
, 

E 

necessirio um esquema de intermitência que cria condi~6es para 

que o ar penetre no solo e forne~a oxigênio ' as bact~rias, que 

oxidam a matéria orgânica e a amBnia. 
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A tabela 54 apresenta as taxas orginicas aplicadas em alguns 

empreendimentos 

Tabela 54 Cargas orginicas t{pica para sistemas de 

----------------------------~------------------------------------

Empreendimentos 

nE~luentes de Inddstrias 

Al i ment íc i as'' 

LEICESTER, N.Y. 

DELHI. N.Y. 

SUMTER, S.C. 

SANTEE, CALIF. 

FLUSHING MEADOWS, ARIZ. 

WHITTIER NARROWS, CALIF. 

LAKE GEORGE, N.Y. 

WESTBY, WIS. 

FONTE: Re~erincia 57 

080(5). 

kg/ha.dia 

560 

270 

120 

64 

50 

22 

21 

10 

Relaçio entre o tempo 

de secagem e o tempo 

de aplicaç:ão. 

1:1 

1.6:1 

13:1 

1:1 



Outros constituintes 

Geralmente os solos utilizados para infiltra~io-percola,io tem 

baixa capacidade de reten~~o de sais dissolvidos~ por~m 

conseguem reter parte dos metais pesados e fdsforo aplicados, 

atrav~s de mecanismos de absor~~o e precipita~~o qu(mica. 

Com relaçio ao aqu(fero subterrineo, depois de 88 anos de 

opera~io as concentra~Ses m{nimas e m~ximas de fdsforo observadas 

no lençol subferrineo do projeto CALOMETr MICHIGAM foram 0~1 e 

0r4 mg/1 respectivaruenter ficando demonstrado tarub~m~que a camada 

superficial de 0,3 ru en~ontra-se saturada desse elemento. Em um 

outro proJeto - LAKE GEORGE, NEW YORK - a concentraçio de fdsforo 

medida no len~ol subetrrineo, ~ 600 metros de distincia dos 

pontos de infiltraçio, alcançaram valores m~ximos de 0 7 01 

mg/l.apds 48 anos de funcionamento. Nesse projeto a taxa de 

remo~;o de nutrientes e outros constituintesr compararam-se a de 

um filtro bioldgico, ou seja, remoçio de Nitroginio Amoniacal em 

cerca de 96%~ Nitroginio Kjendal Total, 99%; Fdsforo sol~vel 

total, 97%; Cloretos 50% e Alcal inid~de, 48%. 

Ciclos de Aplicaç~o 

A alternincia entre per{odos de inundaçio e secagem é essencial, 

como j~ foi dito. para o restabelecimento das condiç6es aerdbicas 

no interior do solo. Sua dura~~o é determinada em funçio das 

taxas hidr~ulicas, do clima da concentraçio de sdl idos no 
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efluente aplicado. BERNARDES, R.S. Ci4) <1986) recomenda 3 ~ 6 

dias como per(odo entre aplicaç6es. 

Confiabilidade do Processo 

Com relação ' a confiabil idade,. o melhor exemplo ainda ~ o LAKE 

GEORGE NEW YORK. Trata-se de •..tm lago recreacional, q•..te tamb~m é 

utilizado como manancial de ~gua para potabilização. O efluente 

de um sistema de tratamento de esgoto a n(vel secund~rio é 

infiltrado pelo sistema infiltração-percolação9 em leitos de areia 

emergindo em um tribut~rio do lago. 

Desde o in{cio de seu funcionamento, em 1939, os levantamentos 

epidemioldgicos efetuados não indica;n nenh•..tm problema de sai.Ídc~ 

pdblica. 

Aplicação em sistema de reuso 

,., 
~;ao 

indicados onde se deseja o reuso da igua de sub-solc~ou como 

1 1 
/. 

~erma de recarga ce en~ors cuja produ~io esteja diminuindo. 

disso é uma alternativa barata do tratamento terciirio,em regiSes 

que apresentam condiç6es 

Finalmente, é bastante usado em regi6es litor~nea~atrav~s da 

infiltração de efluentes munic:ípais tratados nas bacias 

subte~rineas para afastamento e controle da cunha salina. 

ESCOAMENTO SUPERFICIAL 



Descri~ão do Processo 

É a descarga controlada, por aspersão ou outros meios, de grandes 

quantidades de efluentes sobre o solo. Na medida em que o 

efluente escoa pelo solo em declive, uma porção infiltra-se, 

enquanto que pequena quantidade evapora e o remanescente ~ 

coletado em canais. A depura~io do esgoto se dá por fi1tra,ão dos 

s61idos em suspensão pela vegeta~ão rasteira e pela oxida~ão da 

matéria orgânica,através de bactérias que vivem nessa vegetação. 

Solos com Permeabilidade limitada, tais como argila e marga são 

especialmente apropriados para esse tipo de disposiç:ão, 

recomendando-se declividades mdderadas (entre dois~ oito por 

cento, de acordo com FIGUEIREDO, R.F. (40) <1985) ) e ausência de 

depress6es ou eleva,6es, conforme fiqura 12. 

DECLIVIDADE ' 
(2-6 %) 1 

PERCOLAÇÃO 

30 - 100m 

Figura 12- Escoarne~to superficial 

Fonte: Adaptado da referência (92) 
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Nos sistemas de disposi~io no solo por escoamento super~icial 

podem ser usados e~luentes tratados l nivel SeCIJndár i O Ql..( 

efluentes de sistemas avan~ados de tratamento de esgoto. 

A camada anaerdbica ~armada sobre a super~(cie do solo promove 

desnitri~icaç:ão, sendo por isso indicado para efluentes 

nitri~icados. A desin~ecç:~o pode ser feita antes da apl lca~io do 

efluente no solo, ou apds sua recupera~ão. 

Oper aç:ic> 

Esse m~todo nio requer muita atenç:ão quanto 
\ 
a operaç:io. A 

aplicaç:io do esgoto no solo deve. ser intermitente, no sentido de 

se permitir sua reaeraç:ão. 

Eficiência do processo na remo~ão de c~ntaminantes 

Para que a qualidade da água retirada nos drenes de um campo de 

disposiç:So por escoamento superficial entre em equil ibrio, há 

necessidade de um per{odo de seis meses. Durante esse tempo 

desen VCl 1 v<~-se uma vegetaç:io adequada e os microorganismos 

adaptam-se ~s caracter(st icas do aue pode se~ constatado 

pela crescente qualidade do esgoto tratado. 

No campo de teste de ADA, OKLAHOMA, aplicando-se baixas taxas 

inverno ( 0 r 07 m/seman "') e taxas hidr~ulicas 

maiores no ver~o foram obtidas os resultados 



apresentados na tabela 55. Como pode ser vistor existe uma 

pequena diferença na eflci@ncia do processo em funç~o da 

temperatura, o que em clima tropical pode ser desprezado. 

Confiabllidade do Processo 

Existem numerosos fatores que interferem numa análise de 

confiabilidade do processo de escoamento superficia~ sendo a 

temperatura a mais importanter pois relaciona-se intimamente com 

a qualidade do efluente final, na medida em que nos meses frios 

há necessidade de se trabalhar com taxas hidráulicas reduzidas 
, 

para manter uma taxa de nitrifica~io razoavel. 
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Tabela 55 -Características do sistema de tratamento por 

dlsposi;io no solo <escoamento superficial de Ada, 

Oklahoma) 

CONCENTRACSES (mg/1) 

/ 
Ag•Ja Bruta 

/ 
~gua Recuperada Porcentagem de remo~io 

( 1) 

Parâmetro Inverno Verio Inverno Ver i o 

-----------------------------------------------------------------
SST 160 10 7 94 96 

DBO 5C20c) 150 11 9 93 94 

DQO 314 49 64 84 80 

cor 89 17 20 81 78 

N-TOTAL 23,6 6,5 2,3 72 90 

N-NH3 17,0 :1.3 0.8 92 95 

N-N03 0.8 3,3 0,4 50 
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Tabela 55 - CaraJterísticas do sistema de tratamento por 

disposiçio no solo (escoamento superficial de Ada, 

Oklahoma) <cont inuaçio) 

CONCENTRAÇiES Cmg/1) 

&gua Bruta &gua Recuperada Porcentagem de remoçio 

( 1 ) 

Parimetro Inverno Verio Inverno Verão 

P-TOTAL 10,0 50 58 

<1> incluindo-se o pré tratamento constituído de gradeamentoy 

decantaçio e remoçio de gorduras para reduzir entupimentos nos 

equipamentos. 

SST- Sdlidos em Suspensio Totais 

DB05(20C> -Demanda Bioqu{mica de Oxiginio 

DQO - Demanda Qu{mica de Oxigênio 

COT- Carbono Orgânico Total 

N-TOTAL -Nitrogênio Total 

N-NH3- Nitrogênio Amoniacal 

N-N03 -Nitrogênio de Nitratos 

P-TOTAL - Fósforo Total 

FONTE: referência 28 

246 



Aplicac~o em sistema de reuso 

Pela sua pr6pria natureza, o sistema de aplicaç~o superficial 

atrav~s do escoamento ~ um sistema de reuso. A 'gua que 

normalmente seria descartada, nest~ sistema i usada para algum 

prop6sito. Embora os rendimentos auferidos com a comercializac~o 

dos produtos agr(colas obtidos representem nos Estados Unidos, 

menos do que 10% dos custos de operação e manutenç~o e operação. 

(28>, trata-se de uma importante parcela que deve ser considerada 

como forma de viabilização econ8mica desse processo. 

\ 
Quanto a qualidade do efluente de um sistema de escoamento 

superficial, este tem qualidade suficientemente alta para ser 

usado em indmeras atividades agr(colas, ou mesmo industrial, 

dependendo da disponibilidade de fonte alternativas. 

5.2 - SISTEMAS DE TRATAMENTO 

Um sistema de tratamento, do ponto de vista de soluçSo 

tecnoldgica adotada, ~ uma sequ~ncia de operaç6es e processos 

unitirios definidos em funçio de tris requisitos: 

iQ) das caracterfsticas do l(quido a ser tratado; 

2Q> dos objetivos pretendidos com o tratamento; 

3Q) da caPacidade de reruoç5o de cada processo unit~rio. 
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Essa sequ&ncia de operaç6es e processos pode na realidade constar 

de uma ~nica opera~io como, por exemplo, remo~io de sdlidos 

sediment~veis por decantaçio, até um conjunto relativamente amplo 

que inclue oxida~io bioldgica, coagula~io química, filtra~io, 

remoção de sdlidos dissolvidos, desinfecção, etc. 

Algumas dessas sequincias Já são clássicas, tanto no tratamento 

de despejos como de ~gua para abastecimento p~blico, e por esse 

motivo sio conhecidas por termos ji consagrados como tratamento 

prim~rio e secund~rio, no caso de despejos tratamento 

convencional, no caso de água para abastecimento p~blico. No caso 

de tratamento de esgotos municipais, por exemplo (portanto fixado 

o primeiro requisito referido no início), para disposição do 

efluente tratado num corpo d'~gua, sujeito a determinadas 

restriç6es legais, quanto a qual idade desses despejos (portanto, 

fixado o segundo requisito), o sistema de tratamento compatível 

poder~ ser do tipo secundirio, 

suficientes para atender as restriç6es impostas. 

J~ no caso de tratamento de água para abastecimento p~blico em 

que a fonte e superficial e de boa qualidade, o sistema de 

tratamento é o convencional, de~inido pela cliss~ca sequincia dos 

processos de coagulação, floculação, decantação, filtração e 

desinfec~ão, dos quais se conhece suficientemente bem o grau de 

eficiincia, ou de remoção dos contaminantes, sendo dessa forma 

possivel garantir o atendimento aos padr6es de qual idade. 
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Quando se t~ata de ~euso de igua, dada a g~ande va~iabilidade da 

fonte, que pode se~ desde esgoto b~uto at~ despeJos razoavelmente 

diluidos, como da p~dp~ia finalidade a que se destina o efluente 

tratado, ou tipo de ~euso p~etendido, ~grande tamb~m a va~iedade 

de sistemas, ou sequências de p~ocessos poss(veis de serem 

concebidos. O t~atamento secundi~io dos esgotos urbanos de uma 

comunidade, po~ exemplo, pode se~ uma fase de um sistema de 

tratamento de ~euso, como ilust~a o esquema da figu~a 13. 

Figu~a 13 

COHUNlDADE 
B 

Reuso Potivel Indi~eto T{pico 

SISTEMA DE REUSO IN
DIRETO 

C0!1UN IDADE 
A 

~GUA TRATADA ~ 
r ---- --·l- -fSGOTOS URBAN~ 

t -TRATAt·~ENTO si-l 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

-, -TRAT Af1ENTIJ oEí 
I CUNDARID DE I I 

L_ 
1\GUA PARA PO- L _:_sGoTos_ _ _ 1 T AB I LI ZAÇAO 
------

1\GUA BRUTA 

' CURSO NATURAL DE 1\GUA ---

ESGOTO TRARADO 

L-------------
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Para simplifica,~o do estudo, a metodologia adotada na discuss~o 

das solu,Ses tecnoldgicas poss(veis ser~ aquela proposta por 

CULP, G. et al. (28) (1980) em que, partindo de esgotos urbanos 

brutos de origem predominantemente dom~stica, são analisadas 

sequ~ncias de processos, que resultam num efluente com 

caracter(sticas determinadas em função do desempenho previsto 

para cada processo unit~rio. 

Esses autores desenvolveram sequincias de processos capazes de 

produzir efluentes com qualidade variadar para usos ben~ficos 

potenciais. Em cada sequincia, a ordem dos processos i baseada em 

experiincia comprovada atrav~s da operação de instalaç6es e das 

interrela,Ses entre os. processos. A discuss~o ~ feita de acordo 

com n(veis de qual idade, onde para cada n(vel a sequincia, ou 

sequincias s~o discutidas e ilustradas com um esquema do 

processo, critirios de proJeto, performance, confiabilidade 

global do sistema de tratamento, consumo de energia e custos. 

De uma forma geral, os processos unit~rios são acrescentados 

sucessivamente formando sistemas de tratamento, para produção de 

n{veis de tratamento cada vez mais altos, e portanto, de melhor 

qualidade do efluente. Na tabela 56 relacionamos os diversos 

n{veis propostos. alim de uma breve descrição de cada um deles, 

bem como indicação das figuras esquem~ticas de cada um. 

A defini,ão dos niveis foi feita a partir de um nivel m(nimo de 

qualidade do efluente n{vel 1 evoluindo para outros 
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subsequintes, pelo acrescimo de processos unit~rios. O n(vel mais 

baixo inclue o tratamento preliminar- gradeamento, remoç~o de 

areia e decanta~io prim~ria -dos esgotos, como condiçio pr~via 

para reuso. 

Tabela 56 

NÍVEL DE 

TRATAMENTO 

i.a 

i.b 

2.a 

2.b 

3.a 

3.b 

4 

5.a 

N{veis de tratamento e descriçio dos sistemas 

DESCRI CÃO 

Lodo ativado (fig. 14> 

Filtro bioldgico <2.0m de enchimento de 

pedras) <fig. 15> 

Nitrifica~io com aeraçio em 2 est~gios 

(fig. 16) 

Aera~ão prolongada (fig. 17) 

Nitrifica~ão-desnitrificaçio em dois est~gios 

(fig .• 18) 

Troca i8nica seletiva (fig. 19) 

Filtraçio de efluente secundirio <fig. 20) 

Adição de sulfato de Alum{nio no tanque de 

aeraçio (fig. 21> 
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Tabela 56 N(veis de tratamento e descriç~o dos sistemas 

<continuação> 

NíVEL DE DESCRIÇÃO 

TRATAMENTO 

5.b Adiç~o de cloreto F~rrico no tratamento 

primário (fig. 22> 
, 

S.c Tratamento terciario com cal, com ajuste de 

pH com H2S04 e recarbonatação Cfig. 23> 

6.a Tratamento do efluente nitrificador com cal 

(fig. 24) 

6.b Tratamento terciário co~ cal seguido de 

troca iônica (fig. 25> 

7 Adsorç~o em carv~o ativado do efluente do 

tratamento secundário filtrado Cfig. 26) 

8 Adsorç~o em carvão ativado. do efluente do 

tratam,nto terciário com cal (fig. 27) 

9 Adsorção em carvão ativado, do efluente do 

tratamento terciário com cal e nitrificaçio 

(fig. 28) 
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Tabela 56 

NÍVEL DE 

TRATAMENTO 

10 

11 

12.a 

12.b 

13.a 

Níveis de tratamento e descri~io dos sistemas 

(continua~io> 

OESCRICÃO 

Adsor~io em carvio ativador do e~luente do 

tratamento terciirio com cal e troca i6nica 

(~jg. 29) 

Tratamento bioldsico e ~(slcd-qu{mico seguido 

de osmose reversa Cfig. 30) 

Tratamento f(sico-qu(mico com cal »A~monia 

Stripping~(fig. 31) 

Tratamento f{sico-qu{mi~o com cloreto férrico 

e troca iônica (fig. 32) 

Irrigaçio em condiç6es favoriveis (fig. 33) 

Irrigaçio em condiçSes moderadas (fig. 33) 

Irrigacio em condiç6es desfavoriveis (fig.33> 
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Tabela 56 N(veis de tratamento e descri~~o dos sist~mas 

<continua~~o> 

---------------------------------------------------------------
NiVEL DE 

TRATAMENTO 

13.b 

13.c 

DESCRIÇÃO 

Infiltra~~o percola~~o em condi~ões 

Tavoráveis (fig. 34) 

Infiltra~~o percola~ão em condi~ões 

moderadas (fig. 34) 

Infiltra~ão percola~ão em condi~Ões 

desfavoráveis (fig. 34) 

Escoamento superficial em condi~6es 

Tavoráveis (fig. 35) 

Escoamento superficial em condi~ões 

moderadas Cfig. 35) 

Escoamento superficial em condi~Ões 

desfavoráveis (fig. 35> 

FONTE: Referência 28 
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PRELIMINAR RECIRCULAÇÃO TR.t}TADO 
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LODO PRIMÁRIO LODO SECUNDÁRIO 

Figura 14- N{vel la: Lodos Ativados-
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Figura 15- Ntvcl lb: Filtre BiolÓgico 
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ESGOTO 

BRUTO 
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Figura 16- N{vel 2a: Nitrificação com Aeração ~ Dois Estágios. 
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Figura17- NÍvel 2b: Aeração Prolongada. 
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ESGOTO 
BRUTO 
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BRUTO 

TRATAMENTO 
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Figura 18- NÍvel 3a: Nitrificação-Desnitrificação ~ dois estâgios 
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Figura 19- N{vel 3b: Troca IÔnica Seletiva 



ESGOTO 

BRUTO 

TRATAMENTO TANQUE DE 
PRIMÁRIO AERAÇÃO 
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I Figura 20- N1vel 4: Filtração de efluente secundário 
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Figura 21- N{vel Sa: Adição de sulfato de alumínio no tanque de aeração. 
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Figura 22- NÍvel Sb: Adição de Fec13 ~ Tratamento Primãrio 
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BRUTO 

TRATAMENTO 
PRELIMINAR 

CAL 

TRATAMENTO TANQUE DE SECUNDÁRIO MISTURA 
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Figura 23- N{vel Se: Tratamento Terciãrio ~Cal. 
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TRATAMENTO TRATAMENTO TANQUE DE DECANTADOR TANQUE DE 
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Figura 24- N1vel 6a: Trat:1mento do Efluente Nitrificado com Cal. 
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----------- ---- ----- ---------------------------. 
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Figura 25- N{vel 6b: Tratamento Terciário com Cal, seguido de 
Troca IÔnica. -

1-

LODO 



---------------------------------------·------------------

TRATAMENTO 
PRIMÁRIO 

TANQUE DE DECANTADOR TANQUE DE 
AERACÃO SECUND1L~IO EQUALIZACÃO BOMBA 

ESGOTO ~----1. 
BRUTO __j ~i ,~---' ----(01------i, ,,~( ) 

TRATAMENTO 
PRELIMINAR 

E-FLUENTE TRATADO 

A NÍVEL 7 

.. ODO 

. __ RE_C_I_R_C_ULA_C~,Ã_o ____ ~,LODO 

TANQUE DE 
CONTATO 

Cl 

REGENERAÇÃO 
DO CARVÃO 

OU DISPOSir.ÃC 

r-----, ADSORCÃO EM 
CARVÃO 

r---'~ 
ATIVADO 

J 

FILTRO DE 
Mth.TIPLAS 
CAMADAS 

Figura 26- Nt'vel 7: Adsorção ~ Carvão Ativado do efluent:e do Tra-
tamento SêcundariÕ Filtrado, --
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Figura 27- Nivel 8: Adsorção em Carvão Ativado do efluente do Tra-
tamentÕ Terciârio Cõm Cal. -- -
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Figura 28- Nivel ~: Adsorção em Carvão Ativado do efluente do Trata

mento Terci~rio com Cal e Nitrificado. 
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Figura 29- N(vel ~: Adsorção em Carvão Ativado do efluente do Trata

mento Terciário com Cal e Troca IÔnica. 
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Figura 30- Nf'vel Q: Tratamento BiolÕgico ~ FÍsico QuÍmico, seguido 

de Osmose Reversa. 
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Figura 31- Nivel 12a: Tratamento Físico QuÍmico com Cal 
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Figura 32- N{vel 12b: Tratamento FÍsico Químico 

com Cloreto Fêrrico e Troca IÔnica. 
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Figura 33- N{vel 13a: Irrigação. 
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Figura 34- N{vel 13b: Infiltração-Percolação. 
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T.AJ.~QUE DE 
éO}."TATO C 12 
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/ Figura 35- N1vel 13c: Escoamento Superficial. 

Quanto as taxas de remoçio e a confiabilidade para cada n{velr 

esses valores podem ser encontrados na obra de CULPr G. et al. 

<28) (1980), enquanto que para estimaçio das taxas de remoçio 

esperada para um dado sistema, recomendamos a metodologia 

desenvolvida por BLUM, J.R.C. (:1.9) <i 988) que parte 

concentra~Ses verificadas nos esgotos brutos e das taxas de 

remoçio para cada processo unit~rio e chega a taxa de remoc~o, 

~ela relacio abaixo: 
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t= 1-C <1-ti>.<1-t2>.<1-t3> ••• <1-tn>J 

onder t= taxa de remo~io ~inal do sistema e 

tir t2r•••••rtn= taxas de remo~ão individuais dos 

Essa mesma relaç~o pode ser utilizada para 

confiabilidade do sistemar a partir das 

determinar a 

con~iabilidades 

individuais dos processos que comp6em esse sistema. 

Com rela;io a concep~~o dos sistemas de tratamentor em ~un;io das 

v'rias modalidades de reuso, a tabela 57 adaptada de CHANEY, R.L. 

(26) (1984>r AMARAL, R. (5) <1979> E CULP, G. et al. <28> (1980) 

mostra os mais indicados. Evidentemente esses sistemas de 

tratamento n~o sio os únicos existentes para cada caso, sen~o os 

mais t{picos. 

272 



Tabela 57 Sistemas de tratamento indicado por modalidade 

de r'E'USO 

--------------------------------------------------------~--------

USO BENÉFICO 

i - IRRIGAÇÃO-FORRAGENS 

2 - IRRIGAÇÃO-PLANTAS FRUTiFERAS 

3 - IRRIGAÇ!O DE PARQUES E JARDINS 

4 - DESSEDENTAÇÃO DE REBANHOS E ANIMAIS 

SILVESTRES 

5 - GERAÇÃO DE ENERGIA E REFRIGERAÇÃO 

INDUSTRIAL 

a) SEM RECIRCULAÇÃO 

b) COM RECIRCULACÃO 

6 - CALDEIRAS-PRESS~O M~DIA 

27:3 

SISTEMA DE TRATAMENTO 

ia OU ib 

ia OU ib 

4 

ia OU ib 

ia OU ib 

6b 

a 



Tabela 57 Sistemas de tratamento indicado por modalidade 

de reuso Ccontinuaçio> 

USO BENÉFICO SISTEMA DE TRATAMENTO 

7 - uso INDUSTRIAL 

.a> PETRóLEO E CARVÃO 4 , 
b) METALURGIA PRIMARIA ia OU ib 

c> PAPEL E DERIVADOS 8 

d) PRODUTOS QUÍMICOS E DERIVADOS e 

e> PRODUTOS ALIMENTÍCIOS a 

a - PISCICULTURA 6b. 

9 - RECREAÇÃO 
, 

a> CONTATO SECUNDÃRIO 4 
/ 

b) CONTATO PRIMARIO 6b 

i0- ABASTECIMENTO PúBLICO 

a> RECARGA DE LENCOL POR ASPERSÃO i3b 

b) RECARGA DE LENÇOL POR INJEÇÃO 11 

c> SUPRIMENTO SUPERFICIAL 8 

11- USO POTÁVEL DIRETO 11 

FONTE: ref'erênc ia <26), <05) e (28) 
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sistemas d€ tratamento apresentadosr na tabela 58 indicamos 

apenas os custos unitirios, em centavos de d6lares por metro 

cdbico, para os diversos n{veis de qualidade de e~luente, 

re~erldos a instala~Ões de 1,0, 10,0 e 50,0 milhÕes de galões por 

dia. Al•m disso, nessa mesma tabela, apresentamos esses valores 

tamb•m em centavos de ddlares norte americanos, trazidos para 

Fevereiro de 1988r considerando-se a in~la~ão norte americana no 

períodor de acordo com índices fornecidos pelo Banco Central e 
/ 

publicados pela REVISTA CENARIOS <78> (1988). 

Evidentemente a simples transposi~ão para o valor presente dos 

custos, consider~ndo-se apenas a infla~ão no período, induz ao 

erro de se considerar constante no tempo os percentuais relativos 

a cada {tem considerado na composi~ão dos custos. Entretanto. 

trata-se de uma simplifica~ão que introduzimos face a 

inexistlncia de dados atuais e a necessidade de se ter uma ideia 

desses valores hoje. 
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Tabela 58 

NÍVEIS DE 

TRATAMENTO 

Custo em centavos de d61ares americanos 

POR 1000 GALiES,. PARA DIVERSOS NfVEIS 

DE TRATAMENTO 

CAPACIDADE DO SISTEMA ( mg d ) 

1 10 50 

------------- ------------ -------------
1.977 1.988 1.977 1.988 1.977 1.988 

---------------------------------------------------------------
ia 77,.5 147,.7 30,.3 57,.7 21,.8 41,.5 

ib 87,.0 165,.8 42,.1 80,.2 33,.2 63,.3 

2a 108,.2 206,.2 41,.7 79,.5 30,.2 57 .. 6 

2b 43,.3 82,.5 28,.4 54,.1 

3a 127,.7 243,.4 56,.1 106,.9 41,.5 79,.1 

3b 166,.8 317,.9 72,.8 138,.7 51,.0 97,.2 

4 110 .. 3 210,2 38 .. 0 72,.4 28,.2 53,.7 

5a 120,3 229,.3 46,1 87,.9 35,.7 68,.0 

5b U.7 ,2 223,.3 43,5 fJ2,9 33,.3 63, ~.=; 

5c 146,4 279,0 57,3 109,2 44,.5 84,9 

6a 169,8 323,6 59,8 113,9 44,.6 85,0 

6b 194,7 371,.1 84,5 161,0 62,.4 118,9 

7 154,0 293,5 55,6 106,0 42,.7 81,4 

8 189,0 :~60, 2 75,0 143,0 59,.4 113,2 

9 216,6 412,8 77,4 147,5 59,5 11:3,4 

---------------------------------------------------------------
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Tabela 58 Custo em centavos de d61ares americanos 

POR 1000 GALÕES,. PARA DIVERSOS NiVEIS 

DE TRATAMENTO <continuaç:ão> 

CAPACIDADE DO SISTEMA < mg d > 

-~----· -------------------------------------------------------

NiVEIS DE 1 10 50 

TRATAMENTO 1 .. 977 1.988 1.977 1.988 1.977 1.988 

10 238r3 454,.2 102,.1 194r6 77,.1 146,.9 

j_i 368,6 702r5 190,.2 362.,5 157,0 299,2 

12a 210r1 400,.4 77r2 147r1 63,.7 121,.4 

i2b 220,.5 420.,3 84,7 161,5 64,5 123.,0 

i3a 

c:ondiç:Ões 45,2 86.1 28,9 55,.1 23,.7 45,.2 

f'avon:\ve i !l; 

:1.3a 

condi<;:Ões 79,5 151,5 61,5 117,2 53,5 101. 7 0 

mode~radcu:> 

:1.3a 

condic:ões 224,7 428,3 197,8 377r0 187,.9 358,1 

desfavoráveis 

---------------------------------------------------------------



Tabela 58 

NiVEIS DE 

TRATAMENTO 

Custo em centavos de ddlares americanos 

POR 1000 GALÕES,. PARA DIVERSOS NiVEIS 

DE TRATAMENTO <continua~ão> 

CAPACIDADE DO SISTEMA < mg d > 

1 10 

1.977 1.987 1.977 1.987 1.977 

50 

1.987 

---------------------------------------------------------------
13b 

condic:ões 

f'avol"'áveis 34,.3 65,.4 16,.0 35,.5 12,.1 23,.1 

13b 

condic:ões 38,.1 72,.6 19,.7 37,.5 15,.8 30,1 

moderadas 

i3b 

condic:ões 72,6 138,4 49,.4 94,1 43,3 82,5 

desfavoráve i~:; 

13c 

condic:ões 39,.3 74,.9 23~4 44,.6 18,.9 36,0 

-favoráveis 
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Tabela 58 

NÍVEIS DE 

TRATAMENTO 

CUsto em centavos de dólares americanos 

POR 1000 GALÕES .. PARA DIVERSOS NÍVEIS 

DE TRATAMENTO <continuação> 

CAPACIDADE DO SISTEMA ( mg d ) 

1 10 

1.977 1.987 1.977 1.987 1.977 

50 

1.987 

-----------------------------------------~---------------------

13c 

condiç:Ões 

moderadas 

i3c 

condiç:ões 

desfavoráve i~; 

52 .. 4 

93 .. 6 

99,9 35.,4 67,.5 

77 .. 4 147 .. 5 71 .. 6 

FONTE: adaptado da referincia 28 com corre~ic de infla~ic dada 

por índices publicados na 



********** ********** ********** 

Neste capitulo fizemos um resumo dos principais processos 

unit~rios utilizados pela tecnologia do reuso de 

introduzi~os o conceito de sistemas de tratamento, bem como 

abordamos de forma simplificada os custos envolvidos. A seguiry 

apresentamos alguns casos de possibilidade de ado~io de enfoque 

de Reuso de Água em s·~o Pau lo. 
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6 - EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE REUSO DE ~GUA 

A finalidade deste cap{tulo é demonstrar através de alguns 

exemplos, de certa forma bastante conhecidos, que o Reuso de 

~guas é uma prit ica que nio esti na literatura dos pa{ses 

desenvolvidos como se fosse uma obra de ficçio cient{fica, ~ 

espera do século XXI. Pelo contririo, pretendemos mostrar as 

propostas Ji existentes para sua adoçio em situaçSes bastante 

prdximas, como na Regiio Metropolitana de Sio Paulo, por exemplo. 

Os exemplos que seguem nio pretendem esgotar as possibilidades de 

adoçio dessa metodologia, senio apresentar alguns casos, entre 

outros, a tftulo de ilustraçio. 

6.1- Reuso Nio Pot~vel Agrfcola no Estado de Sio Paulo 

A implantaçio de programas de Reuso Nio Pot~vel AgrÍcola vem 

ganhando importincia, nio apenas em regiSes de escassez de ~gua 

mas onde isso nio ocorre, como forma de diminuiçio das press6es 

sobre o meio ambiente. Dentro dessa linha, LAVRADOR FILHO (52> 

(1987) após um levantamento das diversas propostas feitas por 

pesquisadores brasileiros nesse sentido, estuda com razo~vel 

nfvel de detalhamento a possibilidade da implantaçio do reuso de 

igua, para fins de ~rrigaçio agr{cola de vegetais, que nio sio 

consumidos cr~s, no Estado de Sio Paulo. 
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Esse autor, citando NUCCI, N.L.R. et al. (67~ (1978>, a~irma que 

a maior parte dos solos do Estado de S~o Paulo i potencialmente 

irrigávelr e portanto apta à disposi~ão de efluentes para 

tratamentor tanto com rela~ão ~s culturas teoricamente indicadas 

~s v~rias regi5es, como àquelas e~etivamente praticadas. 

Nessa condi,Ses, os citados autores,argumentando que o reuso para 

irriga,ão e o tratamento de esgotos por disposi,io no sólo podem 

ocorrer simultaneamente e,somado ao ~ato de que a presen'a de 

nutrientes nos e~luentes contribui para a ~ertiliza,ão do solo, 

demonstram o grande potencial existente para o reuso planejado 

para ~ins de irriga,io de produtos que não são consumidos cr~s no 

Estado de S~o Paulo, seja no atendimento aos usos consuntivos das 

plantas, seja para o tratamento e disposição dos esgotos das 

cidades, seja para ~ertiliza~ão dos solos. 

6.2- Reuso Não Pot~vel Industrial na Região.Metropolitana de 

São Pa•Jl o 

Em 1980, o CNEC- Consdrcio Nacional de Engenheiros Consultores

num estudo encomendado pela SABESP denominado nEstudo de 

Viabilidade e Programa de Fornecimento de lgua da SABESP a 

Grandes Consumidores da Região Metropolitana de Sio Paulon, 

recomendava a ado~ão de dois n{veis de qualidade de ~gua para 

atendimento a essa demanda. Essas dguas, teriam origem em ~antes 

produtoras separadas em dois grupos: 
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Nível I : ~guas que se destinariam a usos mais exigentes, em 

termos de qual idade, tais como: consumo humano 7 produ~io de vaPor 

e alguns tipos de processos industriais ( ind~stria de alimentos, 

por exemplo)~ 

Nível II: ~guas que se destinariam a outros usos, menos exigentes 

que os anteriores, em termos de qual idade. 

Essas iguas teriam origem em fontes produtoras separadas em dois 

grupos, de acordo com o quadro 10. 
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QUADRO i0 - AGRUPAMENTO DAS FONTES DE ~{GUA 

GRUPO CARACTERÍSTICA 

I Ág tl a d e s t i n a d a 

a usos mais 

e>: i gentes 

II ÂgtJCl. destinada 

a usos menos 

e~·: i gentes 

FONTE PRODUTORA 

-Mananciais destinados 

ao suprimento de ~gua 

pot~vel da RMSP 

(Sistema Integrado) 

Outros mananciais 

super·ficiais não 

aproveitados ou nio 

aproveitáveis para 

fins de abastecimento 

prJbl i co 

- Efluentes das Estaç5es 

Recuperadoras de 

/ 
Qual idade de Agua. 

No caso das fontes do Grupo II, enquadradas como reuso de ~guas, 

o CNEC apds a exclusão dos mananciais que integraria os Sistemas 

Produtores de ~gua de Regiio Metropolitana de São Paulo para 

<."'tb<."'tstec imento p~bl ico at~ o final do século, propunha a 

utilizaç~o de outros não aproveit~veis devido~ qual idade de suas 
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iguas, ou ~ localiza,So geográfica ou ainda •s potencialidades 

individuais. A rela~io desses mananciais apresentadas a seguir, 

previa a desativaçio da Esta~io de Tratamento de Aguado Baixo 

Cotia~ 

Sistema Baixo Cotia 

-Sistema Baixo Juquer( 

-Rio Tietê e Tamanduateí 

-Pequenos afluente~ do Rio Tietê : 

• Rio Botujur~ 

• Ribeirio Baquirivd-Guaçd 

• Ribeirio Cabuç~ de Cima 

• Ribeirio Guaid 

• Ribeirão da Vargem 

Apds um estudo de demandas e de distribuição espacial dos 

poss(veis consumidoresr a proposta do CNEC recomendava como 

viável apenas tr~s zonas num total de sete, onde a proximidade 

das fontes produtoras viabilizariam a proposta. Dessas tras 

zonas, apresentadas no quadro IIr apenas a primeira s~ria 

pass(vel de abastecimento pelas fontes do quadro Ir as demais 

seriam abastecidas pelos efluentes das Estaç6es Recuperadoras de 

Qualidade ABC e Suzano, submetidos a tratamento 

complementar em unidades denominadas Esta~6es de Tratamento de 

/ 
Agua Industrial <ETAI). 
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~UADRO ii - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS GRUPO II 

OESTE FONTE DE SUPRIMENTO 

OESTE SISTEMA BAIXO COTIA 

CENTRAL ERQ/ETAI ABC 

LESTE ERQ/ETAI SUZANO 

SUB-REGiôES ATENDIDAS 

QUITAuNA (OSASCO) 

MOOCA (SÃO PAULO> 

VILA ALPINA (SÃO PAULO> 

SACOMÃ <SÃO PAULO) 

SÃO CAETANO DO SUL 

MUSSOLINI <SÃO BERNARDO> 

CURUÇÁ <SANTO ANDRÉ) 

POÁ 

SUZANO 

MOGI DAS CRUZES 

As zonas Leste e Central teriam sistemas que se utilizariam dos 

efluentes das ERQ'sr tratados em unidades adicionais- ETAI's 

enquanto os da Zona Oeste aproveitariam as instala,Bes existentes 

do Sistema Baixo Cotia. As unidades adicionais das ETAI's seriam 

compostas por: 
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tomada dos efluentes das ERG's; 

- captaçio dos Rios Tamanduate{ ou Tietê; 

-tratamento complementar <ETAI)p 

- estaçio elevatória; 

-reservatório de distribuiçio; 

- sistema de sub-aduçio, e 

-redes de distribuiçio. 

Dentro dessa concepçio, o efluente de cada ERQ seria conduzido a 

uma unidade de tratamento complementar através de uma tubulaçio. 

Paralelamente~ essa tomada existiria a captaçio do rio que lhe é 

prÓximo- Tieti ou Tamanduate{ -que entraria em funcionamento 

quando ocorressem situaç5es excepcionais na operaçio das ERQ's, 

permanecendo a maior parte do tempo parada, ou seja, foi previsto 

como segurança operacional do sistema. 

Com relaçio ao tratamento complementar, a proposta baseava-se na 

experiência da consultora e nio em ~ritérios que pudessem ser 

classificados 

complementar 

como 

seria 

objetivos. 

composto 

Assim sendo, o tratamento 

por mistura rápida, 

coagulaçio-floculaçio, sedimentaçio, filtraçio e desinfecçio. 

Apds esse tratamento complementar, a água seria recalcada até um 

reservatório de grande capacidade, 

distribuída em sistemas isolados. 

a partir do qual seria 

Com relaçio ~ demanda da Zona Oeste, o CNEC propunha a 

desativaçio do Sistema Baixo Cot ia, atualmente operando como 
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do Grupo I. 

Evidentemente a ado~ão desta proposta~ por parte de SABESP~ 

inviabllizaria a continua~ão da utiliza~ão do Sistema Cotia para 

Tins de abastecimento público, o que será proposto no ítem 6.3. 

apresentado a seguir. 

6.3- Reuso Potável Indireto na Região Metropolitana de São Paulo 

Como exemplo de Reuso Potável Indireto na Região Metropolitana de 

São Paulo, escolhemos o Sistema de Abastecimento de Aguado Baixo 

Cotia operado pela SABESP. Esse rio, um afluente da margem 

esquerda do Rio Tieti, localiza-se na região noroeste da citada 

região. tem suas ~guas captada~ em dois pontos para serem 

tratadas em duas esta~Ses de tratamento. O primeiro ponto, 

localizado na Barragem da Gra~a em seu curso superior, abastece a 

Esta~ão do Alto Cotia, enquanto que o segundo, localizado na 

Represa Isolina em seu baixo curso, abastece a Esta~ão de 

Tratamento de !gua do Baixo Cotia, conforme a figura 36. Enquanto 

a primeira esta~ão de tratamento processa água procedente de 

manancial fisicamente protegido pela vegeta~io nativa e pela 

topografia local, a segunda usa água altamente poluida e 

contaminada. por ser o baixo curso desse rio, receptor natural 

dos esgotos domésticos de Cotia, de popula~Ses ribeirinhas que 

não dispSe de sistema de coleta de esgotos e dos despejos 

J{quidos de um grande n~mero de ind~strias. 

6.3.1 - Descri~ão da área em estudo 
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O munic{pio, que ~ composto do Distrito Sede, Granja Viana, 

Raposo Tavares e Cauc~ia do Alto~ atravessado pelo Rio Cotia, 

sendo que neste trabalho nossa aten~io est~ voltada para 6 

Distrito Sede, cuja zona urbana~ atravessada pelo Ribeirio das 

Pedras, um tribut~rio do Rio Cotia. 

Em termos de macro divisio, as caracter{sticas de uso e ocupa~io 

do solo nessa regiio sio bastante distintas. Dá ~rea total de 350 

Km2, o munic{pio possui 
~ 

cerca de 120 Km2 <30%~ dentro da Area de 

Prote~~o de mananciais
1

enquanto que para o restante, existem 

diversos ndcleos de ocupa~io urbana residencial e industrial de 

padrões diversos, ao lado de ~reas livres ainda de grande porte. 

O eixo principal de desenvolvimento~ a Rodovia Raposo Tavares, 

~ 

ao longo da qual situam-se industrias que se alternam com ~reas 

residenciais, algumas Já densamente povoadas. De modo geral as 

habita~ões s~o t~rreas, de médio e baixo padrio. Fora desse eixo, 

há diversos loteamentos tipo condom{nio, com elevado padrio. 

A topografia da regiio ~ extremamente acidentada, cem grandes 

variaç6es de cotas ao longo dE toda área. Como deccrr&ncia a rede 

hidrográfica é bastante Pecultar, com elevado ndmero de cdrregos 

em indmeros fundos de vales sendo que o Ribeirio das Pedras drena 

uma ~rea de 10 km2 e o Rio Cotia, cerca de 250 km2. Face . as 

caracter{sticas montanhosas do loca~ os rios tendem a apresentar 

elevados picos de enchentes que, em geral, s~o de curtas 

duraç6es. 
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, 
Para o Rio Cotia o Departamento de Agua e Energia Elétrica do 

Estado de S~o Paulo - DAEE - possui um posto para medi~ão de 

vazio situado prdximo ~ ETA do Baixo Cotia. Esse posto. que~ 

registrador, vem operando desde 1'65. cobrindo uma ~rea de 

drenagem de 247 km2. 

Com rela~ão a situa~ão do sistema de coleta e disposi~ão final 

dos esgotos domésticos, este é bastante prec~rio1 pois para uma 

popula~ão de aproximadamente 25000 habitantes no Distrito Séde. 

tem-se cerca de 9 km de rede coletora de esgotos, o que atende 

cerca de 2400 habitantes. 

~or outro lado, com base nos elementos dispon(veis. pode-se 

constantar que em Cotia existem cerca de 130 estabelecimentos 

industriais, sendo que diversos apresentam elevado potencial 

poluidor, destacando-se o Frigor{flco Cotia, Leiner do Brasil, 

Laboratório Welcome Indusqu(mica. Muitos desses 

estabelecomentos possuem tratamento próprio, alguns com baixas 

eficiincia. A figura i apresenta um esquema de localiza~io das 

princiPais ind~striasr bem como dos pontos de coleta de amostras 

para exame em laboratório. 

6.3.2- Descri~io sucinta dos processos de tratamento de ~gua das 

esta~ões operadas pela SABESP 

A figura 37 apresenta os fluxogramas dos processos de tratamento 

empregados 
/ 

pela Esta~ão de Tratamento de Aguado Alto Cotia e do 
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Baixo Cotia. Como pode ser visualizado nos esquemasr a Estaçio de 

Tratamento de 
/ 
Agua do Alto Cotia utiliza-se de processo 

convencional com pri cloraçio ao break point. Quanto à Estaç~o do 

Baixo Cotia 1 a partir de Setembro de 198~ teve início a aplicaç~o 

de carv~ti ativado imediatamente a montante da pri cloraçio. 

A tabela 59 apresenta as dosagens de produtos químicos utilizados 

pelas duas estaç5es de tratamentor em situaç5es de mixima e de 

m(nima demanda de cloro durante o ano de 1987. 
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A PONTOS DE AMOSTRAGEM 

SÃO ROQUE 
------.! 

Krn 36,5 

Frigorífico 
Co tia 

----~-M.R.P.Nunes 
~ ' '· 

Corr. Frigorífico 
Santa MÔnica 

Rib. dos Pires 

ETA Alto Co tia 

das 

lCJn 31" 

~~~~ 
~"'"' 

Pedras 

lCJn lO 

!prol 

Crios 

Pombas 

Cosigua, 
Alvenius, Nogam 

Indusquímica, Améri
ca Aços 

·"iHochtieff, 
Leiner, Alba, 
Staucel, Nortorff 

1
El-Di • 

/ Lorilux, 
Welcome 

ETA Baixo Cotia 

lCJn 26 

Cop. Cotia, 
Leme 

de areia 

SÃo PAuto - -

CÕrrego Moinho 
Velho -- Schunk 

0010 

figura 36- Bacia do Baixo Cotia: principais indústrias e pontos de amostragem. 



~GUA 
bRUIA 

.~GUP. 

BRUTA 

ETA Alto Cotia: - média 800 1/s vaza o 

~~-~ PR! PRl CC'f,G"!..fl·-1::0 
ALCALWIZAÇÃO CLDRA~liO Pt 2 (S0~ 3--=·] 

Lf ru::cuLAÇÃo I DECANTAÇÃO f I riL~RAÇ~D ]= J 
DCS PÓS FLUOP.ETAÇP.r 

..___ 
CLORAÇÃO ALCALII'JIZAÇÃ( --

AGUA 

f IiJAL 
ETA Baixo Cotia: - , 

600 1/s vaza o media 

CARVÃO /\TIVA PRl I PRl 
DO EN P(j - ALCALif!IZ.ll.ÇÃO CLOf'AÇf.O 

...__ COAGULAÇJ40 FLOCliLAÇ~O DECNHAÇÃO 
Fe Cl3 

y FILTRAÇÃO ] j PL\S H FCUG1éTP.Ç~O 1 fic;ur.. 
CLCRP.ÇP.O 1 FirJriL 

Figura 37- Fluxograma dos processos de tratamento de âgua das 

.EstaçÕes de Tratamento do Alto~ do Baixo Cotia. 
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Tabela 59 - DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NOS PROCESSOS 
/ 

DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DAS ESTAÇÕES DO ALTO E DO BAIXO COTIA,. 

DURANTE 1987. 

ALTO COTIA BAIXO COTIA 

Demanda de Cloro(*) 4,.0 1,.5 74,.9 13,.5 

Carvão Ativado + + 9.,37 9p37 

Cal-Pré Alcalinizaç:ão 13,8 9,.0 149,.3 89,5 

Cal-Pós Alcalinizaç:ão 9,.2 6,.0 + + 

Cloro-Pré Cloração 3,.5 2,0 77,4 13,5 

Cloro-Pós Cloraç:ão 2,0 1,.0 + + 

S•J 1 fato de Alumínio 29,0 17,0 + + 

Cloreto Férrico + + 46,3 26,.8 
/ 

ACido F }IJOS i 1 í c i c o 0,.7 0,.8 0,.5 0,.5 

Vazão Média <1/s) 830 905 535 556 

<*> EXCETO QUANDO INDICADO, VALORES EM mg/1. 

( +) Nt.íO USt~DO. 

FONTE: Companhia de Saneamento B~sico do Estado de São Paulo 

SABESP 

Como foi visto nos (tens anteriores, o Rio Cotia em seu alto 
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c•Jrso t-em águas com qualidade absolutamente " compat1vel para 

servir como manancial de uma esta;~o de tratamento de águas que 

se utiliza de metodologia conven~ional. Esse ~ator que será 

di scrJt i do nos itens subsequintesr pode ser observador Já na 

tabela 56 pelos valores da Demanda de Cloro e consumo de produtos 

qu(micosr quando comparadas as duas esta~5es de tratamento. 

A ~lagrante diferen;a de situa~5es em termos de prote;io de 

manancial decorrente da ocupa~~o e parcelamento do solo na área 

de drenagem da baciar caracteriza de acordo com as defini;Ses 

adotadas no cap(tulo 3 desta disserta~ior numa situa~io de Reuso 

Potável Indireto nio Planejado para a Esta~io do Baixo Cotia. 

Apesar disso as duas Esta~5es adotam processos de tratamento de 

água semelhantes, sendo a pri·ncipal diferença a aplicaçio de 

carvio ativador no Baixo Cotiar introduzida em setembro de 1987 

al~m da utiliza~io de cloreto férrico como coagulante. 

A aplicaçio de carvio ativador embora seja um processo unitário 

altamente indfcado, nio é feita de forma conveniente, além de que 

o ponto de aplica~io é absolutamente inadequado-imediatamente 

antes da pr~ cloraçio-prejudicando tanto a pretensa adsor~âo, 

quanto a desinfec~io. Além do carvio, os demais processos e 

opera~6es sio semelhantes apesar da diferen~a de qual 1dade de 

águau 

Assim 5endo, o que se questiona é o seguinte: será que a 

tecnologia convencional de potabilizaçio é suficiente para tratar 

qualquer tipo de água? Será que uma bacia como a do Rio Cotia 
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onde todas as variiveis de gerenciamento de qual idade estSo 

abs~lutamente soltas, tem qualidade de ~gua constante a ponto de 

nio exigir pelo menos uma homogeneiza~io imediatamente a montante 

do tratamento? Ser~ que o monitoramento de qualidade da ~gua 

produzida na Esta~io do Alto Cotia pode ser igual ao Baixo Cotia7 

diferindo apenas na intensidade ? Ser~ que a tecnologia de 

tratamento avan;ado da igua dispon{vel e francamente utilizados 

pelos paises desenvolvidos é dispensável ? Será que o 

conhecimento atual sobre a problemática dos organo-clorados, 

sobre a carcinogenicidade dos chamados elementos tra~os e dos 

problemas decorrentes da pr~-clora~io (prática introduzida entre 

nos na década de 60 e hoje condenada pelos países desenvolvidos) 

nio devem ser considerados? Enfim7 existe riscos em se utilizar 

de um manancial corno o do Baixo Cotia empregando apenas 

tecnologia convencional? 

Para avalia~ão do risco, associado a ut iliza~ão de mananciais 

poluidos por esgotos domésticos e industriais mediante tecnologia 

convencional, especialmente o que diz respeito a pr~-clora~io7 é 

aconselhável a leitura dos trabalhos de FREITAS, A. R. (39) 

(i98i), segundo o qual na Europa não se usa cloro em água bruta, 

dado o conhecimento atual sobre organo-clorados e a necessidadeF 

por for~a legal, que a água tem de ser isent~ de qualquer odor, 

inclusive de cloro. Ainda segundo o mesmo autor, os europeus dio 

muita infase ls contamina~6es qu{micas, além das microbioldgicasr 

enquanto que os americanos enfatizam mais estas ~ltimas, daí o 

exagero do uso do cloro até pouco tempo atris nos Estados Unidos 

e como consequincia no Brasil. 

297 



Nos trabalhos e publicaçSes americanas atuaisr 'flagrante a 

alteração no curso dessa tendência. Cada vez mais as agências 

americanas de meio ambiente estão recomendando uma revisão na 

pr,tica da utilização de cloro ao break point na 'gua brutar fato 

este iniciado a partir das recomendaçSes feitas pela EPA-

Environmental Protection Agency (37> (i978>r dos Estados Unidos. 

Nessas condiç6esr conclue-se quer embora o Sistema Baixo Cotia 

seja um exemplo bastante claro de Reuso Potável Indireto N~o 

Planejado, a tecnologia utilizadar tanto no tratamento da água 

como no seu monitoramentor 'convencional. 

"" 6.3.3 - Comparação entre o Sistema de Tratamento de Agua do Baixo 

Cotia, o Potomac Estuary Experimental Water Treatment Plant e o 

Denver's Reuse Demonstration Plant 

A seguir faremos uma descrição e comparação de um Sistema de 

Reuso Potável Indireto Planejado Norte Americano O Potomac 

Estuary Experimental Water Treatment Plant com um Sistema de 

Reuso Potável Direto tamb~m Norte Americano - o Denver 's Reuse 

Demonstration Plant e com o Sistema Baixo Cotiar face aos 

padr6es de qualidade de água brasileiros. 

POTOMAC ESTUARY EXPERIMENTAL WATER TREATMENT PLANT 

Trata-se de uma esta~io de demonstra~io concebida para operar 

dentro do conceito de Reuso Potável Indireto Planejado. Essa 
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unidade tem capacidade de 43,8 1/s e ~oi 

seguintes objetivos: 

construida com os 

iQ) Determinar a melhor sequincia de opera,~o e processos 

unitários de tratamento; 

2Q) Determinar a e~iciincia e a con~iabilidade do sistema de 

tratamento adotado, com rela,io a um grande )~que de parimetros; 

3Q) Estimar os custos para uma planta em escala real com 

capacidade de 4,4 m3/s numa primeira etapa, e 8,8 m3/s em ~im de 

plano; 

4Q) Veri~icar se a água produz~da pela unidade de demonstraçio ~ 

potável, dentro dos conceitos microbioldgicos e f(sicos qu{micos 

mais modernos. 

Quanto a água bruta utilizada pela estaçio experimental, da 

mesma que será tratada pela estaçSo definitiva, ou seJa, uma 

mistura de água do estuário do Rio Potomac e do efluente 

nitri~icado da Esta~5o de Tratamento de Esgoto de Blue Plains. 

ini~ialmente ~ razio de 50~ de cada fonte podendo ser alterada em 

~unçio dos resultados obtidos. 

Descriçio da estaçio e resultados 

A estação foi proJetada para incluir, al~m dos processos 

convincionais. pr~ desinfec,io como ozona ou cloro, possibilidade 
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de recircula~~o de lodo, adsor~~o em leitos carv~o ativado com 

fluxo ascendente e descendente, desinfecção final com ozona, 

cloro ou radiação ultra violeta, conforme esquema da figura 38. 

Alem dos processos 

desmineralização por 

descritos, a esta~ão possui 

troca iônica, eletrodiálise 

sistema de 

ou osmose 

reversa, sendo 

comparaç~o. 

possível usar métodos alternativos para 

Com rela~ão aos resultados conseguidos com essa esta~ão, o 

problema fundamental é determinar se a água tratada, a partir de 

uma mistura de um sistema de lodos ativados e de um estuirio de 

um rio, pode ser definido como "potável". Até agora, do ponto de 

vista dos. padrSes monitorados, não est~ havendo obje~5es, embora 

no momento esteJam sendo levados a efeito testes de limites 

toxicolÓgícos, inclusive testes de Ames da mutagenicidade e 

testes de mutação em células de mam(feros. O resultado desses 

ensaios, "in vitro", embasarão as conclus5es sobre os riscos 

associados a ingestão dessa água. 
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FIGURA 38- INSTALAÇÃO PILOTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO ESTUÁ
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DENVER 'S REUSE DEMONSTRATION PLANT 

Essa esta~ão de demonstra~ão foi construida pelo Denver Water 

Oepartment e o Environmental Protection Agenc~ EPA- para operar 

dentro dos conceitos de Reuso Pot~vel Direto, ou seja, sua ~gua 

bruta 
, 

e o efluente de um sistema do tratamento de esgotos 

domésticos não clorados, o Metropolitan Denver Sewage DisPosal 

District a sua vazão de projeto ~ de 44 1/s. O sistema come~ou a 

operar em janeiro de 1.984 e os objetivos a serem alcan~ados, 

basicamente são os mesmos do sistema de Potomac. 

Oescri~ão da esta~ão e resultados 

O sistema de tratamento ~ composto dos seguintes processos 

unitirios; coagula~ão com cal, precipita~ão, recarbonata~ão, 

filtra~ão, troca iônicar adsor~ão em carvão ativado (primeiro 

est~gio), ozoniza~ão, adsor~ão em carvão ativado (segundo 

est.iglo)r osmose reversa., uammonia-strippingn e a desinfec~ão com 

didxido de cloro. Da mesma forma que a anterior~ o sistema foi 

concebido tendo em vista a Possibilidade de testar processos em 

paralelo, atrav~s de oPera~io de registros. A figura 39 apresenta 

a sequ~ncia de tratamento utilizado por essa esta~ão. 

Com rela~ão aos resultados qualitativos desse sistema, e~istem 

in~meros trabalhos j~ publicados atestando potabil idade da ~gua 

produzida, entretanto, estão em andamento estudos relativos aos 

efeitos ~ sa~de humana a longo prazo, cuja dura~ão est~ prevista 
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para até 1.990. 

ltiO IIIO•C:I.OIIADO 

PARA ·v.\lttÓS PONTOS 

ÁGUA PAitA R!USO OU 

OISPOSIÇAO 11~ t 

I'AIIA R!USO OU 
OISPOSIÇÂO 

. 
OIOXIDO O! CLORO 

OESUCf!CÇÂO 

BRA PAliA 
DISPOSIÇÃO 

ltEII!IIEIIAS:iO 
DO CARBONO 

Figura 39- Estação de demonstração de Reuso Potável Direto de 

Denver, Colorado. 
; 

ESTAC~O DE TRATAMENTO DE AGUA DO BAIXO COTIA 

Descri~io da esta~io e resultados 

Como já foi descrito no {tem 5.2.2~ trata-se de um 

REGE,.!IIAÇÂO 

IÔNICA SEL 
TIVA t: RE-
CUPERAÇÃO 
DO REGE,.E-

sistema q IJ e:· 

até setembro de 1987 utilizava-se de processo convencional de 

tratamento de água7 uma vez q l.l E' partir dessa data foi 

introduzida a apl ica~ão de carvão at i v;;ido em pd. HoJe, essa 

esta~io utiliza os seguintes processos un i t <.~t~ i os: apl ica~ão de 
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carvão ativado em pÓ, pré-alcaliniza~ão, pré-clora~ão ao 

breakpoint, coagula~ão com cloreto férrico, floculação~ 

decantação, filtração (filtros com camadas duplas de areia e 

antracito>, pós-cloração e fluor~tação. 

Como também Ji foi dito, apesar da diferença de qualidade de igua 

bruta desse sistema e dos demais existentes na cidade de São 

Paulo, o tratamento até hi bem Pouco tempo era praticamente o 

mesmo. Além disso, os parimetros eleitos para G controle de 

qualidade são praticamente os mesmos, diferindo apenas na 

frequincia de amostragem. 

Guanto aos resultados qualitativos obtidos pelo sistema, atende 

aos padr6es de qualidade dado pel~ portaria 56 do Ministério da 

Sa~de de 1.977, uma vez que esse dispositivo é omisso com relação 

a uma série de organismos que podem estar presentes nessa igua, 

como por exemplo os vfrus, sendo omisso também em relação a 

micropoluentes, compostos organo-clorados e outros J~ discutidos. 

COMPARAÇÃO DOS TRÊS SISTEMAS 

A tabela 60 apresenta dados de ~gua bruta do Sistema Potomac 

extraido dos trabalhos KAVANAUGH~ M.C. (49) <1981), da Estação de 

Demonstração de Reuso Pot~vel Direto de Denver tirados dos 

trabalhos de LAUER, W.C. at al. (57> (1984), do Sistema Baixo 

Cotia da SABESP fornecidos pela CETESB <24>,<25)(1985 a 1987) e 

da Resolu~ão CONAMA nQ 20 de 18.06.1986, relativa~ classe do Rio 

Cotia naquele trecho- cl~sse 3. 
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Os dados relativos ao Sistema Potomac referem-se a uma situa~io 

de secar onde as águas do Rio Potomac sio misturadas com efluente 

nitrificado de Sistema de Tratamento de Esgoto? como foi dito 

anteriormente à razão de 50/.7 caracterizando dessa forma o caso 

de Reuso Potável Indireto Planejado de acordo com as defini~Ses 

adotadas. 

305 



Tabela 60 - DADOS COMPARATIVOS DA CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DO 

RIO POTOMAC <WASHINGTON), DENVER <COLORADO> DA ETA BAIXO COTIA 

CSÃO PAULO> E DOS PADRÕES DE QUALIDADE - RESOLUÇÃO CONAMA 20 PARA 

RIO CLASSE 3. 

PADRÕES RESOL. SISTEMA POTOMAC ESTAÇÃO ETA BAIXO 

CONAMA 20 WASHINGTON.DC 

PAR~METROS(i) <RIO CLASSE 3) <INFLUENTE> 

Resíduo Total 

Resíduo não 

f i 1 tr-ável 

Cloretos 

Fósforo Total 

Manganês 

Sufactantes 

Cádmio 

Cromo Total 

./ N1quel 

Chumbo 

Zinco 

Carbono Ot~gân i-

co Total 

( 2) 

366 

250 69 

0,.5 

0,008 

0,05 0.,004 

0,.005 

0,05 0.,003 

5,0 

8,5 

306 

DE REUSO COTIA 

DE SÃO PAULO 

DENVER.CO 

<INFLUENTE> <INFLUENTE> 

(3) (4)(5) 

340 282 

119 

100 62 

0.,3 

0,.11 0,42 

0,24 

< 0 r 00!.'5 

0,01 

0,71 

0,003 0,04 

0,.06 

t7,9 9,.2 



Tabela 60 - DADOS COMPARATIVOS DA CAPTACÃO DO SISTEMA DE REUSO DO 

RIO POTOMAC <WASHINGTON>r DENVER <COLORADO> DA ETA BAIXO COTIA 

<SÃO PAULO> E DOS PADRÕES DE QUALIDADE - RESOLUÇÃO CONAMA 20 PARA 

RIO CLASSE 3. <continua~&o> 

------------~-------------------------------------------------------

PADRÕES RESOL. SISTEMA POTOMAC ESTACÃO ETA BAIXO 

CONAMA 20 WASHINGTON.DC DE REUSO COTIA 

DE SÃO PAULO 

DENVER.CO 

PARÂMETROS(!) <RIO CLASSE 3> <INFLUENTE) <INFLUENTE> <INFLUENTE> 

( 2) (3) (4)(5) 

T•lrb i dez < NTU) 

pH 

100 1r5 7r2 8r0 

6r0 á 7r0 (6) 5r8 á 6r8 (6) 5r8 á 7r5 (6) 6r0 á 7r4 (6) 

O>dgênio 

Dissolvido 

DBO (5,20) 

Coliformes 

Fecais <NMP/100ml) 4 x 10(3) 

Coliformes Totais 

(NMP/100 ml) 

Nitrogênio de 

N i tr i tos 

Nitrogênio 

2 }( 10(4) 

6,3 >~ :1.0(4) 

2 ~·~ 10(5) 7 >t 1.0(5) 7 ~·~ i 0 ( 5) 

0r02 
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Tabela 60 - DADOS COMPARATIVOS DA CAPTACSO DO SISTEMA DE REUSO DO 

RIO POTOMAC <WASHINGTON>,. DENVER <COLORADO> DA ETA BAIXO COTIA 

<SÃO PAULO) E DOS PADRÕES DE QUALIDADE - RESOLUCSO CONAMA 20 PARA 

RIO CLASSE 3. <continua~io> 

PADRÕES RESOL. SISTEMA POTOMAC 

CONAMA 20 WASHINGTON.DC 

PARÂMETROS(!) <RIO CLASSE 3) <INFLUENTE> 

Kjendahl 

Nitrogê-nio Total 

Nitrogê-nio 

Amoniacal 

Nitrogênio de 

Nitratos 

Bá1 .. i o 

Cobre 

Estanho 

Merc,.lr i o 

Fenol 

DQO 

0,5 

10,0 

i ,..0 

0,.5 

0,002 

0,001 

(2) 

6,.4 

308 

ESTAÇÃO 

DE REUSO 

ETA BAIXO 

COTIA 

DE SÃO PAULO 

OENVER.CO 

<INFLUENTE) <INFLUENTE> 

(3) 

17,.3 

1,44 

0,.10 

0,0001 

(4)(5) 

7,8 

0,.2B 

0,01 

ND (7) 

0,0006 

0,240 
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Tabela 60 - DADOS COMPARATIVOS DA CAPTACÃO DO SISTEMA DE REUSO DO 

RIO POTOMAC <WASHINGTON>, DENVER <COLORADO> DA ETA BAIXO COTIA 

<SÃO PAULO> E DOS PADRÕES DE QUALIDADE - RESOLUCÃO CONAMA 20 PARA 

RIO CLASSE 3. <continuação) 

PADRÕES RESOL. SISTEMA POTOMAC ESTACÃO ETA BAIXO 

CONAMA 20 WASHINGTON.DC 

PARÂMETROS<!> <RIO CLASSE 3> <INFLUENTE> 

(2) 

Cond1.1t i v idade 

Especi~ica CUS/em) 

Orto~os~ato Solúvel -

Ferro Sol•.lvel 5,0 

DE REUSO COTIA 

DE SÃO PAULO 

DENVER.CO 

<INFLUENTE> <INFLUENTE> 

(3) (4)(5) 

889 

0,.09 

---------------------~----------------------------------------------

(i) Uni detdes !'2m mg/1, e~·{ C et o onde indicado 

(2) FONTE:: Referênc i<:\ <63) 

(3) FONTE: Referência (64) 

( 4) FONTE: Re-fedi:nc i a (65) 

(5) FONTE: Referência (66) 

(6) Menos valor observado no intervalo de tempo considerado 

(7) NO-= Não Detectadc:> 

(*) Menor que a sensibilidade do método de anilise 
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Por outro lado para a Esta~io de Reuso Pot~vel Direto de Denver~-

nessa mesma tabela foram colocados as médias geométricas dos 

valores observados no período compreendido entre Maio de 1983 e 

Agosto de 1984. No que diz respeito ao Sistema Baixo Cotia da 

SABESPr foram relacionados os maiores valores observados no 

período de Janeiro de 1985 a Agosto de 1987. 

Analisando-se os dados dessa tabelar apesar da ausência de 

informa~ões relativas aos mesmos parâmetros nos tr~s sistemas,. é 

poss(vel concluir que tanto o Sistema Potomac quanto o Sistema de 

Oenver utilizam-se de águas sem polui~~o industrial, enquanto que 

para o Rio Cotia a presen~a de esgotos industriais~ grande. Isso 

é facilmente demonstrado pela evoluç~o da relação DG0/080 

mostrada na tabela 61. 

Nessa tabelar os valores da OQO s~o de 2,.3 a 32 vezes superiores 

aos valores da 080. Segundo ROCHA,.A.A.C80) <1984), os valores da 

DGO revelam a concentração total de matérias O}·: i dáveis 

existentes na água; a 080 corresponde ~ parcela biodegradável 

dessas nH:\térias, isto ér q1Je- pode ser ONidada biologicamente por 

a~ão de bactérias e outros microorganismos existentes. No Ci:l.so 

da 080 de 5 dias (Que é o· teste utilizado nas presentes 

determina~Ses), considera-se apenas a parcela de matéria oxid~vel. 
I 

que se estabiliza biologicamente nesse per{odo de tempo. Assim 

sendo .. a presença de matérias biodegradáveis mais resistentes ~ 

decDmPosiçio bacteriana e os compostos não biodegradáveis. mas 

que são oxidáveis quimicamente, não é refletida neste tester mas 
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sim no teste de OGO. Em geral, em esgotos domisticosr a OGO i 

duas a tris vezes maior que a 080 de 5 dias. Essa relaç~o variar 

tendendo a ser mais elevada nos esgotos das grandes cidades, onde 

sio mais usados compostos orginicos resistentes~ biodegradaçior 

tais corno dete~gentes sintiticos, etc er mais aindar quando 

existem res(duos industriais misturados aos esgotos domisticos. O 

aumento dessa relaçior à medida em que se processa a àuto 

depuração ao longo de um rior significa pois, tratar-se de 

compostos oxid~veis, porim altamente resistentes à biodegradaçio, 

ou seJa poluiçio industrial. 

Esse fato também é demonstrado 
/ 

pela presença de fenois (0,24 

/ 

mg/1), ferro (9,05 rng/1) e niquel (0,71 mg/1) -tabela 60. 

O alto teor d~ matéria brginita presente na 'gua do Rio Cotia 

pode ser atestado ainda pelos altos (ndices de nitroginio, nas 

suas v'rias formas, conforme tabela 62. 

311 



Tabela 61 -RIO COTIA: Dados de 080 (5,20>r DGO e rela~ão DG0/080 

<Período: janeiro/85 a agosto/87) 

DQO OQ0/080 

HÊS I ANO <mg/1) <mg/1) 

JAN/85 4 23 Sr7 

HAR/85 6 14 2,3 

MAI/85 3 i i 3,7 

JUL/85 4 24 6,0 

SET/85 4 30 7r3 

NOV/85 7 23 3r3 

JAN/86 9 38 4,.2 

MAR/86 4 23 5,7 

HAI/86 3 17 5,7 

JUL/86 4 22 5,5 

SET/86 11 30 2,.7 

NOV/86 2 64 32,0 

FEV/87 2 23 11~5 

ABR/87 7 26 3,7 

JUN/87 < 1 < 6 6,0 

AG0/87 2 26 13,0 

FONTE: Referência (24> e <25) 
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Tabela 62- RIO COTIA: Dados de Nitrogênio nas Suas Várias Formas 

<Per(odo: Janeiro/85 a agosto/87) 

N- N- N- N- N- N-

NITRATO NITRITO AMONIAC. KJELD. TOTAL ORGÂNICO 

MÊS/ANO (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (l)lg/1) 

JAN/85 0,.02 0,.02 6,.20 9,.70 9,.74 3,.50 

MAR/85 0,.08 0,02 3,60 4,10 4,.20 0,.50 

MAI/85 0,.28 0,.04 2,.30 3,.00 3,.32 0,.70 

JUL/85 0,04 0,.02 4,10 5,10 5,. 16 1,.00 

SET/85 0,.63 0.,05 3.,00 4,00 4,.68 1,.00 

NOV/85 0,.06 0,.005 3.,20 3r70 3.,77 0,50 

JAN/86 0,.04 <0,005 7,80 11.,00 11,.00 3,.20 

MAR/86 0,18 <0,02 2,.90 3,.30 3,50 0,.40 

MAI/86 0,42 0,.04 1,.60 3,.20 3.,66 1,60 

JUL/86 0,24 0,02 4,.10 6,70 6.,96 2,60 

SET/86 0,18 0,02 4,.90 7,.10 7,.30 2,;.~.:{) 

NOV/86 0,03 0,03 2,50 4,.50 4,56 2, 0(.? 

FEV/87 0,35 0,.09 0,.32 0,50 0,.94 0,18 

ABR/87 0,06 0,04 4,.00 4,80 4,.90 0,80 

JUN/87 0,32 0,02 1,.50 2,20 2,.54 ~.70 

AG0/87 0,44 0,02 2,.40 3,50 3,96 i, 1. 0 

FONTE: R~ferincias C24) e <25) 



Quanto aos parlmetros estabelecidos pela Resol~~~o CONAMA n9 20 

de 18/06/86. o Rio Cotia nlo se enquadra nos seguinte: f6s~oro 

total. manganês, n(quel, 080 (5,20>, coliformes fecais, 

coliformes totais, nitrogênio amoniacal, nitrogênio de nitrato e 

fenol. 

/ 

6.3.4 Proposta para o Sistema de Tratamento de Agua do Baixo 
/ 

Cotia, dentro do enfoque do Reuso de Agua. 

Como foi visto, o Rio Cotia enquadra-se dentro da pior situa,io 

prevista pela literatura especi~lizada, ou seja, trata-se de um 

sistema que opera dentro dos conceitos de Reuso Pot~vel Indireto 

N~o Planejado, onde todas as vari~veis que intervem no processo 

estio absolutamente fora de controle, apesar da atua,io dedicada 

do orgia de controle de polui~io e meio ambiente do Estado de S~o 

Paulo, a CETESB. 

Nessas condiç6esr dada a amplitude do problema, qualque~ açio que 

nio contemple o sistema como um todo, ou seja~ toda a bacia 

hidrog~ifica, corre risco de insucesso dada a interdependincia 

entre as vari~veis. Pouco adiantaria intervenç8es a n{vel de 

estaçio de tratamento, se todas as fontes pontuais e nio pontuais 

de polui,io nio tivessem sob controle. 

Como uma Proposta detalhada seria um trabalho mult idisciplina~ 
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que envolveria uma série de levantamentos que fogem, nio sd ~ 

nossa capacidade individual mas ao escopo desta dissert.çio. 

Apresentamos a seguir uma proposta gen~rica, indicando também 

alg~ns passos que devem ser dados para concretiza-la. 

Proposta geral : Transformar o Sistema Baixo Cotia de Reuso 

Potável Indireto Nio Planejado, para Reuso Potável Indireto 

Planejado. 

Evidentemente,para alcançar esse objetivo~ o primeiro passo a ser 

dado é o levantamento das cargas poluidoras. Como nffo tivemos 

acesso aos levantamentos anteriormente efetuados pela CETESB, 

nossa proposta fundamentou-se num trabalho efetuado pela QUEIROZ 

ORSINI -ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA (76) (1985), para a SABESP. 

Nesse trabalho ficou demonstrado que a interceptaçio dos 

junto ~ Rodovia efluentes localizados no complexo industrial, 

Raposo Tavares figura 36 diminuiria em cerca de 80% a 

poluiçio industrial da bacia. A compensaçio da vazio retirada 

poderia ser feita por descargas controladas a partir da Represa 

Pedro Beicht, sem compromisso da segurança operacional 

represa. 

Os demais passos seriam: 

daquela 

-Tratamento conjunto dos esgotos da zona urbana de Cotia e do 

efluente tratado do Frigor{fico Cotia, tendo como objetivo 

atender a classe do Rio Cotia prevista pela Resoluçio CONAMA 20, 

para aquele trecho do rio <Classe 3). 
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-Estudar matematicamente a auto depura~io propiciada pelo Rio 

Cotia, nos diversos trechos. 

Implantar novos processos unitários de tratamento, a nível da 

Esta~io do Baixd Cotiar para dar conta da presen~a de substlncias 

refratárias aos processos de trata~ento mais comuns. 

A escolha da melhor sequência de operaçõesr deve ser feita 

baseada no principio das mdltiplas barreirasr defendido por 

ROGERr S.E. & LAUERr W.C. (81) (1986>. Segundo esse princípio 

nenhuma operaçio isoladamente deve ser responsável pela 

ellmina~~o de um contaminanter por exemplo a precipita~io com cal 

no caso de reuso potável direto~ responsável pela remo~io de 

fdsforo e metais pesadosr mas al~m desses elementos~ efetiva na 

remoçio de sdlidos em suspensior na redu~io do nível de carbono 

orglnico total e na inativa~io de vfru• e bact~rias. 

Na maioria das vezes a A • sequenc1a normal de trabalho é: 

- caracterizaçio da qualidade da água através de exames de 

laboratórios; 

testes de tratabilidade em laboratdrios; 

-projeto e constru~io de uma esta~io piloto~ 

projeto e construçio da estaçio em escala real; 

monitoramento da qualidade da água. 

No caso espec{fico da ·Esta,io do Baixo Cotia, como trata-se de 
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uma unidade Já em operaçior a sequ~ncia 

trabalhos seriall 

mais ldgica dos 

- caracterizaçio da qualidade da ~gua a montante e Jusante de 

cada operaçio ou processo unit~rior atrav~s de levantamento de 

dados j~ existentes e mediante an~lises de laboratdrios; 

ensaios em laboratdrios de alguns processos 

inseridos; 

que seria 

-proJeto e construçio de algumas unidades pilotos a serem 

introduzidas e que foram determinadas no passo anterior~ 

-projeto e construçio das modificaç6es pertinentes; 

-monitoramento da qualidade da ~guar por processo unit~rio. 

317 



**** **** **** **** **** 

Apresentamos neste cap(tulo algumas possibilidades de reuso de 

~gua quer como foi dito no in{cio. objetivava ilustrar o que foi 

apresentado nos capítulos anteriores atrav~s de exemplos quer 

embora conhecidosr at~ o momento nio tem sido considerados sob o 

Sngulo de reuso de ~gua. 

No cap{tulo que segue7 a t{tulo de conclusior entre outros 

aspectos teceremos algumas considera~Ses sobre as vantagens da 

ado~io desse enfoque. 



1 - DISCUSSZO FINAL E RECOHENDACoES 

No desenvolvimento d~ste trabalho tivemos a oportunidade de 
/ 

conceituar 0 Reuso de Agua 0
7 estudar exemplos de aplica~io dessa 

metodologia em vários países e os riscos a ela associados. Além 

dissor avaliamos os principais processos a dlsposi~ão do Reuso de 
f 
Agua, bem como ~oram desenvolvidas associa~Ses de sistemas de 

tratamentor tendo em vista sua otimiza~ão a custosr os menores 

poss(veis. 

Nos exemplos de apllca~ior estudamos alguns casos onde vem se 

praticando Reuso Potável Indireto de forma não planeJada há 

vários anos, configurando uma situa~ão de inadequa~ão do controle 

e prote~ão dos mananciaisr colocando em risco a qualidade da água 

produzida. 

Com rela~ão a questão da preserva~ão do meio ambiente, a 

metodologia ~ bastante válida na medida em que ao se reusar um 

determinado insumo, em particular a água, diminui-se as pressSes 

sobre o meio ambiente~ tanto do lado da extra~ão desse recurso, 

como do lado da disposi~io final dos sub produtos dessa 

atividade. 

Um outro ponto bastante frizado na literatura consultada, ~que a 

antiga fórmula da busca de água a distâncias cada vez maiores 

devido ao processo de polui~ão crescente dos mananciais mais 

próximos, é no mínimo irracional. Obviamente nossa id~ia nio ~ 

propor a substitui~ão das políticas de prote~ão de mananciais 
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" pelo reuso das águas anteriormente utilizadas. Pelo contrárioF 

entendemos que o enfoque aqui proposto não só vem reforçar as 

politlcas de proteção de mananciais, c~mo tamb~m pretende 

disciplinar uma prática que Já vem sendo adotada, pordm de forma 

Insegura e descontroladarcomo no exemplo do Rio Cotla, 

apresentado no capítulo 6. 

Dentro da idéia de diminuição das pressões sobre o meio ambienteF 

consequentemente de sua preservaçãoF e também da utilização 

racional dos recursos hídricosr vimos ao longo deste trabalho 

inúmeros exemplos de reuso de água em várias regiÕes do mundo, 

nas suas várias formas. No caso específico da Região 

Metropolitana de 
; 

Asua de São Paulo, no Capítulo 6 apontamos 

somente alguns exemplos de aplicação de reuso de ásua Já que 

ser ia imposslvel citar todos. 

O que pretendemosr neste momentoF ~discutir algumas estrat~gicas 

de utilização dessa tecnologiar bem como suas vantagens. 

Reuso Potável: embora eNista tecnologia dispon(vel para se fazer 

reuso potável direto como foi visto no caso da Estação de 

Tratamento de 'sua de Windhoek, at~ o momento no Estado de São 

Paulo não eNiste necessidade de adoção dessa metodologia, o que 

entretanto não deve ser descartado na medida em que o crescimento 

desordenado da Região Metropolitana de São Paulo mostra-se 

irreversivelr e tamb~m na medida que aumenta a oferta de ásua 

"usada" e tratada a nível secundário nessa região. 
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Nossa grande preocupa~ão é com o Reuso Potável Indireto Nao 

Planejado. 

Essa é a prática mais empregadar ou sejar # e a completa 

despreocupa~ão com todo o processo de utlliza~ão dos recursos 

hldricosr ou seJa. as sucessivas capta~~esr tratamentor uso e 

disposi~ão final num mesmo corpo de água. 

Aqui se encontra a grande contrlbui~ão que o enfoque do reuso de 

água poderia darD Em outras palavras como o não reuso é 
/ 

lnevitavelr trata-se de utilizar tecnologia adequada para cada 

caso. 

Ao exemplo do Rio Cotia poder(amos acrescentar outros. como o Rio 

Para(ba com suas sucessivas capta~8es e disposi~5es finaisr o Rio 

Tietê e a própria Represa Billing~que poderia ser utilizada como 

manancial de água a ser potabilizada. 

Reuso NSo Potivel: essa modalidade de reuso é praticada quando há 

necessidade de economia de água potável ou quando é desnecessário 

imprimir "' tratamento ~ águar de forma a potabil iza-lar ou aindar 

qu~ndo se pretende aumentar a oferta de água para f' i ns 

industriais. em locais onde há abund~ncia de águas já utilizadas. 

Dentro dessa idéiar além do estudo desenvolvido pelo CNEC 

apresentado no item 6.2, essa metodologia é indicada em situa~ões 

como a do Polo Industrial do Cubatão onde a proximidade da 

existência de água de baixa qualidader 
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para uso industrial, do seu consumo, ou seja, do efluente da 

Represa Billings do Polo Industrial, viabiliza o processo. Além 

de em situa~ões já existentes, a metodologia pode ser empregada 

como instrumento de indu~~o de cria~~o de novos polos 

industriais, ou seja, criando-se alerta de água para uso 

industrial em determinados locais, onde 

aglomerados de industrias. 

se planeja criar 

Com rela~ão a possibilidade do Reuso Não Potável Agrícola, NUCCI, 

N.L.R. et al (67) <1978>, mostram a partir da análise da 

qualidade dos elluentes predominantemente não industriais, e dos 

tipos de solos do Estado de São Paulo, que os métodos de 

tratamento de esgotos por disposi~ão no solo são aplicáveis nesse 

Estàdo, deixando entrever a possibilidade de irriga,ão com 

elluentes tratados. 

A escasses de áreas de lazer como parques, jardins e lagos para 

m~ltiplos usos, inclusive recreacionais como natação, pesca, etc, 

em grandes centros como São Paulo, pode ser minimizada através de 

um programa de utilização racional de ~guas adequadamente 

tratadas para esses fins. Um exemplo disso é o da Represa 

Billings, que poderia ser usada de formas m~ltiplas, ou seja, 

como manancial abastecedor, como já foi dito, ou para fins 

recreacionais e turísticos, com um enorme potencial a ser 

explorado. 

Evidentemente as possibilidades aquÍ apresentadas w nao tem a 

pretençio de esgotar a tema, mas apenas colocar alguns pontos 



para uma r-ef'l ex ao sobre a necess 1 a a a e uct ... r • 4:\._.4:\u uoc. '"'""" 

mentalid~de voltada para a questio da reutillza~io da água. um 

sub produto do desenvolvimento. 

Para finalizar apresentamos a seguir algumas recomenda~Ses para a 
... 

promo~ão de uma política de Reuso de Ãgua. 

,... Criaç:ão de grupo de trabalho interdisciplinar. para 
.r 

desenvolvimento da idéia do Reuso de Agua em todos seus aspéctos; 

- Criaç:ão de um programa de monitoramento de qualidade de água. 

visando subsidiar o programa; 

-Desenvolvimento de modelos de acompanhamento da qualidade das 

águas de superfície. que são utilizadas por várias comunidades 

como fonte de igua bruta para abastecimento pdblico. como no caso 

do R i o Para (ba; 

-Desenvolvimento de padr6es de qualidade de água que atendam. ao 

mesmo tempo.os r~quisitos ambientais como ao pretendido reuso. a 

exemplo dos apresentados no capitulo 4; 

-Incentivar programas de reciclagem em inddstrias e em esta~Ses 

de tratamento de igua. visando a minimiza~ão das descargas nos 

corpos de água; 

- Cria~ão de condi~Ses para o Reuso Não Potivel Agr(cola como 

forma racional de disposi~ão final dos esgotos. bem como da 
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utiliza~ão de seus nutrientes objetivando a produ~ao de produtos 

agrícolas; 

- Desenvolvimento nas empresas de saneamento básicor de programas 

de Reuso Não Potável Industrialr tendo em vista a diminui~ão dos 

custos da produ~ão de águar sua economia e a cria~ão de polos 

industriaisp 

-Desenvolvimento de áreas de lazer que utilizam águas 

recuperadasr de acordo com a metodologia do Reuso Não Potável 

Recreacional; 

- Estudo e desenvolvimento dos chamados Sistemas Duplos de 

Distribui~ão para sua utlliza~ão no Reuso Não Potável Industrial 

e Dom~stico; 

- Cria~ão de centro de pesquisa para desenvolvimento de processos 

avan~ados de tratamento de esgoto; 

- Desenvolvimento e implantação de programas de adequação de mão 

de obra e treinamentor para quali~icação de t~cnicos em processos 

avançados de tratamentor bem como de monitoramento em qualidade 

de água; 
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- Implanta~ão de programas que visem equipar esta~ões de 

tratamento que operem 
_, 

dentro do conceito de Reuso de Agua. com 

equipamento de controle mais modernos e eTicientesp 

- Desenvolvimento e implantação da idéia de Reuso Potável 

Indireto Planejado em bacias, corno por exemplo a do Rio Parafbar 

onde atualmente se caracteriza urna situa~ão de Reuso Potável 

Indireto Não Planejado, no sentido de aumentar a conTiabllidade 

no tratamento. 

Como consideração final. recomendamos que o tema seja obJeto de 

estudos mais profundos, tanto por parte das empresas de 

saneamento e agências de meio arnbienter como na universidader 

onde realmente há possibilidade de forma~ão de uma mentalidade 

voltada para o assunto. 
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