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Resumo
O reúso de água encontra no Brasil, uma gama significativa de aplicações potenciais. Devido 
à necessidade de conservação dos recursos hídricos torna-se de extrema importância o 
desenvolvimento de estudos que visem o reúso planejado dos efluentes resultantes do 
tratamento do esgoto doméstico, como forma de reduzir o consumo de água potável em 
atividades que não necessitam desse tipo de água. A presente pesquisa teve como objetivo 
estudar os efluentes gerados em uma estação de tratamento de esgoto doméstico visando o 
reúso destes efluentes na irrigação de jardins. Para a observação do comportamento da 
carga patogênica, foram feitos ensaios visando à obtenção de dados quanto à sobrevivência 
das bactérias em condições de armazenamento do efluente e de aplicação em jardim.
Paralelamente foram armazenados os efluentes de duas estações de tratamento de esgoto 
com dois diferentes tipos de sistema, com reator anaeróbico e lagoas de estabilização e 
foram realizadas análises para determinar a sobrevivência de bactérias do grupo coliformes 
no armazenamento em reservatórios durante vários dias. Nos resultados da aplicação do 
efluente na irrigação de jardim observou-se um comportamento variado com reduções e 
aumentos na população das bactérias do grupo coliforme total e termotolerante, tanto em 
condições de aplicação isolada, ou em várias aplicações sucessivas. Nas análises do 
armazenamento do efluente, o comportamento foi bem distinto, enquanto que no sistema de 
reator aneróbio, houve queda da população durante o tempo de armazenamento, no efluente 
do sistema de lagoas de estabilização, inicialmente, houve uma elevação da população 
bacteriana inicial, para tão somente decair aos 21 dias após o armazenamento, porém 
mantendo níveis populacionais ainda bastante elevados. Com o desenvolvimento desta 
pesquisa espera-se ter contribuído para um reúso mais seguro dos efluentes de estações de 
tratamento de esgoto e com menor risco a saúde de seus usuários.
Palavras-chave: Tratamento de Esgoto, reúso, jardins, qualidade de efluente.
Abstract
The water reuse found in Brazil, a significant range of potential applications. Due to the need 
of water resources conservation it becomes of extremely importance the development of 
studies which aimed at the planned reuse of effluents resultants from the domestic sewage 
treatment, in order to reduce the consumption of drinking water in activities that do not need 
this type of water, generating a reduction in demand of the stocks of good quality. The present 
research aimed to study the effluents generated in a domestic sewage treatment station in 
order to reuse this effluents for gardens irrigation. To observe the behavior of the pathogenic 
load, were made tests in order to obtain data related to survival of the bacteria in the effluent 
storage conditions and for use in the garden.  Alongside were stored effluents from two
sewage treatment stations with two different types of systems, with anaerobic reactor and 
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stabilization ponds, and were performed analyzes to determine the survival of coliforms 
group bacteria in storage tanks for several days. In the results of the effluent application in 
the irrigation of gardens it was observed a varied behavior, with reductions and increases at 
the bacteria population from the coliform group and thermotolerant group, both under 
conditions of isolated application or in several successive applications. In the analyzes of 
effluent storage, the behavior was very distinct, whereas in the anaerobic reactor system, 
there was a reduction of the population during the storage period, in the effluent of the pond 
stabilization system, initially, there was an increase in bacterial population, to decrease only 
after 21 days after the storage, but still keeping very high population levels. With the 
development of this research is expected to have contributed to a safer reuse of effluents from
sewage treatment stations and with less risk to the users health.
Keywords: wastewater treatment, reuse, effluent quality.

1. INTRODUÇÃO
O reúso de água encontra no Brasil, uma gama significativa de aplicações potenciais. O uso 
de efluentes tratados na agricultura e nas áreas urbanas, para fins não potáveis, no 
atendimento da demanda industrial e na recarga artificial de aqüíferos, se constitui em 
instrumento poderoso para restaurar o equilíbrio entre oferta e demanda de água em diversas 
regiões brasileiras. Cabe, entretanto, institucionalizar, regulamentar e promover o reúso de 
água no país, fazendo com que a prática se desenvolva de acordo com princípios técnicos 
adequados, seja economicamente viável, socialmente aceita, e segura, em termos de 
preservação ambiental (HESPANHOL, 2003).
Devido à necessidade de conservação dos recursos hídricos torna-se de extrema importância o 
desenvolvimento de estudos que visem o reúso planejado dos efluentes resultantes do 
tratamento do esgoto doméstico, como forma de reduzir o consumo de água potável em 
atividades que não necessitam desse tipo de água, gerando uma redução na demanda dos 
mananciais de boa qualidade. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral estudar os efluentes gerados em dois sistemas 
de tratamento de esgoto doméstico visando o reúso destes efluentes na irrigação de jardins.

2. MATERIAL E MÉTODO

2.1. Local de Estudo
O estudo foi conduzido em dois locais, o primeiro foi a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do município de Passo Fundo (Estação de tratamento de esgoto Araucária) conforme 
Figura 1.
A ETE Araucárias coleta atualmente o esgoto da região central do município, abrangendo 
aproximadamente 20% da rede. Localizada à margem esquerda da BR 285, sentido Passo 
Fundo – Carazinho, nas proximidades do bairro Alexandre Zachia conforme mostra a Figura 
2. Ocupa uma área de 26 hectares, com uma vazão de entrada de 100L/s, onde são tratados 
3000 m³/dia de esgoto O esgoto coletado é direcionado primeiramente à estação de. recalque 
também localizada na BR-285, distante aproximadamente 2 km da ETE, onde recebe um pré-
tratamento. Após, é bombeado para a ETE, onde é tratado num conjunto de quatro lagoas. A 
primeira lagoa é anaeróbia, a segunda facultativa e as duas últimas de maturação.
O segundo local estudado foi a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Fundação 
Universidade de Passo Fundo – UPF, localizado na BR 285 km 171, Campus I - Bairro São 
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José, Passo Fundo-RS como pode ser vista na Figura 1. O sistema utilizado na ETE é o 
processo tecnológico de digestão anaeróbia em reatores de fluxo ascendente em manta de lodo 
do tipo UASB, reator biológico aeróbio e decantador secundário, com uma capacidade de 
atender cerca de 18.000 pessoas. 

Figura 1 – Mapa de localização das estações de tratamento de esgoto estudadas

2.2. Desenvolvimento metodológico
Para a observação do comportamento da carga patogênica, foram feitos ensaios visando à 
obtenção de dados quanto à sobrevivência das bactérias em condições de armazenamento do 
efluente e de aplicação em jardim.
1 - Ensaio de conservação: foram obtidas amostras de efluentes das duas estações de 
tratamento e armazenadas em bombonas plásticas de 50 litros no depósito da central de 
armazenamento de resíduos da Universidade de Passo Fundo.  A coleta foi em 03/05/2010 e 
coletaram-se duas amostras por bombona, em duplicata, para análise de coliformes 
termotolerantes e totais no Laboratório de Microbiologia da Universidade de Passo Fundo da 
Faculdade de Engenharia de Alimentos. As avaliações foram feita aos 1, 2, 7, 10, 14, 17, 21, 
14 e 30 dias após a coleta inicial.

2 - Ensaio de aplicação em jardim: demarcou-se uma parcela de jardim com 10 m x 30 m. 
Depois da área demarcada coletou-se o efluente da estação de tratamento da Universidade de 
Passo Fundo e efetuou-se a aplicação do efluente no local de estudo, conforme a Figura 5. 
Para isto utilizou-se um coletor de efluentes tratorizado, com a capacidade total de 200 litros.
Convém lembrar, que antes da aplicação, foram coletadas duas amostras de 100 mL para a 
contagem das bactérias. Após a aplicação, foram cortadas amostras de grama, em cinco 
pontos da parcela, duas amostras/coleta, em seguida foram colocadas em sacos plásticos. As 
coletas foram aos 1, 2, 3, 4, 7 e 10 dias após a aplicação.

O isolamento das bactérias foi feito mediante a lavagem do material coletado no próprio saco 
da amostra com 1 litro de água bidestilada e esterilizada. O conteúdo da lavagem foi filtrado 
para a retirada de sujidades e resto de folha e colocados em frascos para análise de coliformes 
fecais com volume de 100 mL, dois frascos por amostra. As determinações foram feitas no 
Laboratório de Microbiologia da Universidade de Passo Fundo da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos.  

3 – Análise microbiológica: Após permanecerem isoladas por 48 horas em estufa 
bacteriológica a uma temperatura de ± 1ºC realizou-se o teste presuntivo das amostras. Na 
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sequencia foi realizada a repetição do teste presuntivo para a confirmação da presença ou 
ausência de coliformes fecais. 
Para a confirmação do teste presuntivo as amostras permaneceram por 48 horas em Banho 
Maria com agitação a uma temperatura média de 0,2ºC. Nesta sequencia foi possível 
determinar visualmente a presença ou ausência do grupo coliforme.

Com os dados das análises foram obtidas as curvas de comportamento da população 
bacteriana, tanto em condições de armazenamento, como nos ensaios de aplicação para 
observar a sobrevivência dos grupos coliforme fecal e coliforme total.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Ensaios de sobrevivência em condições de armazenamento
Os ensaios de sobrevivência em condições de armazenamento das bactérias do grupo 
coliforme fecal foram conduzidos com o objetivo de determinar, se para uma condição de ter 
que armazenar o efluente para posterior reúso, pode haver alterações na população bacteriana, 
que possam influenciar no provável risco de exposição de pessoas a estes agentes 
patogênicos. Os dados para os dois sistemas de tratamento, bem como o comportamento das 
bactérias são apresentados nas Figuras 2 e 3.

Como pode ser observado para o caso do efluente do reator UASB, a população inicial de 
bactérias, tanto coliformes totais, como para o grupo fecal, era inicialmente grande, com uma 
média de NMP de 35.000/100mL. Para os dois dias após a coleta e armazenamento do 
efluente, a população do grupo fecal caiu para 9,4% da população inicial, enquanto que o 
grupo coliforme total se manteve inalterado. Aos sete dias de armazenamento a população 
deste mesmo grupo representava 27% da população inicial, enquanto que o grupo coliforme 
fecal apresentou uma população que corresponde a 8% da verificada na coleta do efluente 
antes do armazenamento. Aos 10 dias, estas populações correspondiam, respectivamente 
18,2% e 5,1% para os grupos coliformes totais e fecais. Aos 17 dias, a população continuou 
decaindo, sendo que a população para coliformes totais e fecais representava tão somente 
0,54% da população inicialmente observada no efluente, antes do armazenamento. A 
população se manteve baixa até os 24 dias, em que pese, o grupo coliforme total ter 
experimentado uma pequena elevação no valor do NMP aos 21 dias.

Figura 2 - Sobrevivência de bactérias do grupo coliforme em condições de armazenamento do efluente da ETE –
UPF.
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Figura 3 - Sobrevivência de bactérias do grupo coliforme em condições de armazenamento do efluente da ETE –
Araucária.

No caso do efluente da ETE-Araucária, a população bacteriana inicial foi bem menor, em 
função de que se trata de um sistema de lagoas de estabilização em série, com uma eficiência 
maior de redução de microorganismos patogênicos, do que os reatores anaeróbios, como 
destaca Von Sperling (1996b). A população se manteve baixa, até dois dias de 
armazenamento, sendo que já aos 7 dias experimentou um aumento significativo para ambos 
os grupos, sendo maior para o grupo coliformes fecais, que teve um aumento altamente 
significativo na população, de um NMP de 180/100 ml para 54.000/100mL. Após um 
pequeno decaimento na população aos 10 dias, verificou-se novamente um aumento na 
população dos dois grupos analisados, sendo que o coliforme total apresentou sempre um 
crescimento maior em todo o período do estudo que o grupo coliforme fecal. Este crescimento 
atingiu o seu pico aos 21 dias, e depois mostrou uma queda elevada aos 24 dias, quando as 
populações dos grupos coliformes totais e fecais representavam somente 7,7% e 7,1%, 
respectivamente, das populações observadas na data anterior de coleta e avaliação. Porém, 
deve ser observado que a população remanescente em ambos os grupos, é altamente elevada, 
muito superior a qualquer padrão de qualidade de reúso, visando a minimização de riscos 
associados.

Quanto ao comportamento diferenciado dos dois sistemas, talvez o fato que explique melhor 
seja a própria característica do processo de crescimento de uma população bacteriana em 
ambiente controlado e limitado. No caso da ETE-UPF, sistema de reator anaeróbio de fluxo 
ascendente, a população bacteriana inicial era muito elevada, devido à baixa eficiência do 
processo para este parâmetro, sendo que durante todo o período de armazenamento, a sua 
queda pode ser explicada pela redução na disponibilidade de nutrientes e/ou provável 
esgotamento de outros fatores essenciais a este crescimento. Já no caso do efluente da ETE-
Araucária, a população inicial baixa, ainda dispunha de fatores essenciais ao seu crescimento 
e naquelas condições do armazenamento, experimentou um crescimento acelerado que é 
típico para bactérias, sendo que aos 21 dias, atingiu o seu valor máximo, e depois, 
provavelmente, pelos mesmos fatores alegados para o caso anterior, experimentou uma queda 
significativa na sua população.

No entanto, para o efluente da ETE-Araucária, a condição observada aponta para uma 
possibilidade de manutenção e/ou de elevação da população bacteriana destes dois grupos, 
com um risco associado significativamente elevado, uma vez que a comparação dos 
resultados obtidos, entre os dois sistemas, aponta para direções totalmente opostas.

Os resultados das análises físico-químicas dos efluentes mostram variações para a DBO da 
ETE-UPF de 7-165 mg O2/L  e de nitrogênio de 9,5-56 mg/L,enquanto que para a ETE-
Araucária  os valores de DBO variaram de 8-64 mg O2/L, fósforo total de 0,6-8,2 mg/L e  
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nitrogênio total de 0,8-12 mg/L. Sabe-se que as bactérias são o grupo de microrganismos de 
maior presença em efluentes e que o seu crescimento populacional é limitado principalmente 
pela disponibilidade ou não de nutrientes como a matéria orgânica que se constitui na sua 
principal  fonte de carbono e energia,  o nitrogênio e  o fósforo. Como também é igualmente 
verdadeiro, que os seus requisitos nutricionais variam com a espécie. Mas uma análise 
preliminar dos dados citados mostra que no efluente armazenado dos dois sistemas, estas 
fontes se achavam disponíveis em valores relativamente elevados. Na ETE-UPF, no entanto, 
esta disponibilidade pode não ter sido compatível com as necessidades da população mais 
elevada e daí a sua queda rápida. Já no caso da ETE-Araucária, a menor população inicial, 
devido à maior eficiência do processo, pode ter encontrado ainda uma carga orgânica de 
carbono, além de nitrogênio e fósforo capaz de sustentar, pelo menos provisoriamente um 
pico de crescimento populacional, após o que adveio o colapso, também pela provável 
exaustão destes nutrientes.

3.2. Ensaios de sobrevivência após reúso para irrigação de jardim
Nestes ensaios, o objetivo principal foi o de determinar a sobrevivência das bactérias do 
grupo coliforme, após reúso de efluente da ETE-UPF em irrigação de jardim, no sentido de se 
avaliar os riscos potenciais associados com o contato de pessoas com a vegetação tratada, 
Para tanto, se conduziu um ensaio onde se fez uma única aplicação e outro, com várias 
aplicações, intervaladas, simulando uma condição comum que é a irrigação de jardins em 
época de verão e com deficiência pluviométrica. Os resultados são apresentados nas Figuras 4
e 5
Figura 4 - Sobrevivência de bactérias do grupo coliforme em grama de jardim após irrigação do efluente da ETE 

UPF

Figura 5 - Sobrevivência de bactérias do grupo coliforme em grama de jardim após três irrigações sucessivas 
com efluente da ETE –UPF

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0317



A população inicial, tanto em termos do grupo coliforme total e do grupo coliforme fecal, 
apresentou valores relativamente elevados. Um dia após a aplicação, a análise da água de 
lavagem do material coletado, houve uma queda bastante acentuada nos valores de NMP, 
sendo que no grupo coliforme total, os dados apontam uma população que representou 
10,38% dos valores observados no efluente antes da irrigação. Já para o grupo de coliformes 
fecais, esta população representou somente 0,83% e se manteve inalterada até os 10 dias após 
a irrigação do jardim. Aos dois dias, o grupo coliforme total, representava 5,89% da 
população inicial, mantendo-se praticamente inalterado até os 7 dias, com uma queda que 
representou  3,58% da população inicial.Porém, de forma contrária ao grupo coliforme fecal, 
este grupo teve os seus valores de NMP, sempre superiores aos padrões recomendados na 
bibliografia que variam de 200-1000/100 mL tendo como faixa normal para reúso de  
1000/100 mL,o que pode representar risco de contaminação de pessoas (FAO,1985; AYERS, 
WESTCOT, 1994).
Quanto ao ensaio com três irrigações sucessivas, os resultados da Figura 5 demonstram que 
apesar da população microbiana para os dois grupos analisados ser extremamente elevada 
(média da população observada nas três aplicações), houve uma redução muito grande nesta 
população já no primeiro dia após a aplicação, sendo respectivamente, 1,16% e 1,4% para o 
grupo coliforme total e coliforme fecal, mas com valores bem superiores aos padrões de 
qualidade recomendados para este tipo de reúso. Aos 7 dias, enquanto que se observou um 
aumento na população do grupo coliforme total, a população do grupo coliforme fecal 
representou 0,10% da população inicial, caindo para  0,052% aos 10 dias e se mantendo assim 
até o final do período do ensaio. Com o grupo coliforme total, o comportamento foi 
semelhante, apesar de se verificar um aumento na população aos 17 dias, porém o valor de 
NMP ficou dentro dos limites recomendados.

De acordo com as diretrizes microbiológicas recomendadas pela OMS (1989), que as 
condições de reúso para a irrigação de parques, campos esportivos e irrigação de culturas a 
serem ingeridas cruas é de 1000/100 mL, enquanto que para culturas de grãos, não é 
aplicável. Os dados dos dois ensaios mostram que apesar de haver uma queda elevada na 
sobrevivência das bactérias, a população remanescente, pode apresentar risco microbiológico, 
como o observado para o grupo coliforme total no ensaio com uma única aplicação, que se 
manteve acima do limite recomendado até os 10 dias. Exigindo, portanto, maior eficiência e 
controle nos sistemas de tratamento, bem como monitoramento após a irrigação. 

O sistema de reator anaeróbio utilizado na ETE-UPF apresentou baixa eficiência de redução 
da população destas bactérias, o que determinou a presença de elevadas populações no 
efluente de reúso, demonstrando também, que além do sistema utilizado, deve ser considerado 
a influência de fatores de projeto e operacionais sobre a qualidade final do efluente de reúso, 
exigindo maior controle desta qualidade.
Os parâmetros físico-químicos das análises das duas estações de tratamento foram 
comparados com os limites recomendados de acordo com FAO (1985) e AYERS e 
WESTCOT (1994) que foram levantados na revisão bibliográfica. Fez-se um levantamento do 
total de amostras que apresentaram valores superiores a estes limites. Os dados são 
apresentados no Quadro 1. Os parâmetros físico-químicos considerados em função das 
análises laboratoriais feitas foram o pH, fósforo total, DBO, óleos e graxas, sólidos em 
suspensão, nitrogênio amoniacal e coliformes fecais.
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Quadro 1 – Comparativo dos parâmetros analisados para os dois sistemas de tratamento com os limites 
recomendados para reúso.

% de Amostras acima do Limite
Parâmetro

Limites Recomendados
(FAO,1985;Ayers e 

Westcot,1994) ETE –UPF ETE -Araucária

pH 6,5-8,4 0 0

Fósforo total (mg/L) 2,0 NA 81,5

DBO (mg/L  O2) 30 92,5 58,8

Óleos e graxas (mg/L) 8,0 25,9 NA

Sólidos em Suspensão (mg/L) 50,0 74,0 54,5

N-amoniacal (mg/L) 5,0 100,0 70,0

Coliformes fecais (NMP/100mL) 200-1000 NA 46,7

NA = Não analisado.

Os resultados do Quadro 1, demonstram que o índice de desconformidade em relação aos 
limites utilizados para os dois sistemas e para os parâmetros considerados é elevado. No caso 
da ETE-UPF, o percentual de amostras com valor acima do limite recomendado para reúso de 
águas de esgoto tratadas foi de 92,5% para a DBO, 74% para sólidos em suspensão e de 100% 
para o nitrogênio amoniacal, enquanto que para óleos e graxas foi de 25,9%. O mesmo 
aconteceu para os padrões da ETE-Araucária, que tiveram altos percentuais de valores acima 
do limite recomendado, como é o caso do fósforo total com 81,5% das amostras com valores 
acima do limite recomendado e o nitrogênio amoniacal com 70% de valores acima do 
recomendado. Também se deve destacar o grupo coliforme fecal, em função do risco 
microbiológico associado.

Estes resultados demonstram que o reúso de águas provenientes do esgoto doméstico tratadas, 
dependendo do sistema utilizado e da eficiência operacional do mesmo, poderá depender da 
utilização de práticas de pré-tratamento visando à adequação aos limites de qualidade 
recomendados e de segurança ambiental e/ou à saúde pública. A utilização de efluentes 
tratados com técnicas de reduzida capacidade de remoção de patógenos como reatores UASB, 
pode impor limitações ao reúso, em práticas de irrigação onde pode haver elevada exposição 
de pessoas, como a irrigação em jardins e parques. O reúso de águas em sistemas de irrigação 
deve envolver a consideração das técnicas de tratamento de esgotos tratados, a qualidade final 
do efluente para o reúso, considerando-se aspectos de qualidade ambiental, de saúde pública e 
agronômicos, bem como a compatibilização destes requisitos com as técnicas de irrigação, as 
características do solo e as climatológicas.

4. CONCLUSÕES
De acordo com os objetivos propostos neste trabalho, os resultados demonstram que o reúso 
de efluentes de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, para fins de irrigação de jardins 
e parques públicos, para o caso específico de uso na irrigação, quando ocorre contato direto 
como o caso do reúso em gramados de parques e jardins, esta variação observada pode exigir 
a utilização de um sistema de pré-tratamento visando a sua adequação a possíveis critérios de 
controle de risco à saúde e ambientais. A comparação destes valores com os índices de 
qualidade de água de reúso encontrados na bibliografia apontou alto índice de 
desconformidade para os parâmetros como fósforo total, DBO, coliformes termotolerantes, 
óleos e graxas, sólidos em suspensão e nitrogênio amoniacal nos dois sistemas estudados.
A sobrevivência das bactérias dos grupos coliforme total e fecal apresentou um 
comportamento distinto nos ensaios de conservação e tem relação com a população inicial. 
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No sistema de reator anaeróbio da ETE-UPF, com uma população inicial mais elevada, houve 
uma queda brusca no crescimento bacteriano, enquanto que no efluente do sistema de lagoas 
de estabilização da ETE-Araucária, com uma população inicial muito baixa, houve um 
crescimento populacional para níveis bastante elevados até os 21 dias de armazenagem, 
depois decaindo, porém mantendo contagens elevadas de bactérias para os dois grupos. 

Nos ensaios de aplicação em jardim, tanto com uma única irrigação, como com três 
irrigações, a sobrevivência das bactérias de ambos os grupos foi reduzida significativamente e 
atingiu valores abaixo dos limites recomendados para a proteção da saúde humana.

De outro lado, os resultados do presente estudo, sugerem que o reúso de efluentes domésticos,
tanto para fins de irrigação, como para usos urbanos não potáveis deve ter um monitoramento 
dos seus padrões físico-químicos e biológicos, uma vez que estes podem não atender a 
critérios específicos para o reúso, que são distintos daqueles para descarga em corpos de água. 

Finalmente, os resultados dos ensaios microbiológicos, demonstram a necessidade de se 
conduzir mais estudos, visando o estudo do comportamento das bactérias do grupo coliforme 
fecal, em esgotos para irrigação onde ocorra a exposição e contato humano, bem como a 
adoção de métodos de análise do risco à saúde humana devido a esta exposição potencial.
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