
• 

• 
= 

. . . 

Carripus de São Carlos 

DESENVOLVIMENTO DE LAGOAS DE 

MATURAÇÃO AQUECIDAS COM ENERGIA 

SOLAR VISANDO AO REUSO DE ÁGUAS 

MÁRCIO ANTÔNIO NOGUEIRA ANDRADE 

ORIENTADOR: Pro f. Dr. Hany Edmar Schulz 

--
llf;JI~ERSIDADE [;)E SÃD. PAWI1.0 
• 

~- . 

ESCQ.~Á DE ErfJGENFIARiA 
mE SAO CARLOS· 

• 

.· 

.. 

• 

• 



Serviço de Pós-Gradução EESC/USP 

~~· EXEMPLAR REVISADO 

Data de entrada no Serviço:.O.f..!.OW..t.{){. 

"DESENVOLVIMENTO DE LAGOAS DE 
,., 

MATURAÇAO AQUECIDAS COM ENERGIA 
. , 

· SOLAR VISANDO AO REUSO DE AGUAS" 

L 

MARCIO ANTONIO NOGUEIRA ANDRADE 

Tese apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos, da 

Universidade de São Jlaulo, como parte dos requisitos para 

obtenção do Título de Doutor em Engenharia Civil -

especialidade em Hidráulica e Saneamento. 

ORIENTADOR: Prof2• Dr. Harry Edmar Schulz 

São Carlos 

2000 



A553d 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento 

da Informação do Serviço de Biblioteca- EESC/USP 

Andrade, Mareio Antonio Nogueira 

Desenvolvimento de lagoas de maturação aquecidas com 

energia solar visando ao reuso ele águas I Mareio Antonio 

· Nogueira Andrade. - São Carlos, 2000. 

Tese (Doutorado) -- Escola ele Engenharia de São Carlos

Universidade ele São Paulo, 2000. 

Área ele Hidráulica e Saneamento. 

Orientador: Prof.ll. Dr. Harry Edmar Schulz. 

1. Engenharia sanitária. 2. Tratamento de águas 

resicluárias. 3. Lagoas de maturação. 4. Reuso ele águas . 5. 

Ovos de helmintos. 6. Energia solar. Título. 



,, 

., 
À minha mãe, 

Conceição Andrade 

e à memória de meu pai, 

Francisco Mussoline Andrade. 

11 



.. , 

.. 

iii 

AGRADECIMENTOS 

Ao professor Harry Edmar Schulz, pela sua orientação e por ser o primeiro a 

acreditar e incentivar este trabalho. Foi um orientador profissional e também um 

amigo. 

À Enga. Dr 11
• Maria Helena Marecos do Monte, do L1boratório Nacional de 

E ngenharia Civil (LNEC) e Diretora de Estudos e Desenvolvimento da SANEST 

(Saneamento da Costa do Estol'il), pela orientação no doutorado sanduíche em 

Lisboa, Portugal, pelas opot1unidades criadas e pela possibilidade de pat1icipação no 

projeto A VICENNE. 

Aos pesquisadores e técnicos do L1boratól'io Nacional de Engenharia Civil, 

pelo apoio na reali zação da pesquisa e pelas trocas estabelecidas . 

À Empresa de Águas Residuárias de Lisboa - EMARLIS, pelo apoio dado a 

realização desta pesquisa. 

Aos colegas, professores e funcionários da Escola de Engenharia de São 

Carlos da Univers idade de São Paulo. 

Aos professores Jurandyr Povinclli, Fazal H. Chauathry e João Sérgio 

Cordeiro, pelas críti cas e sugestões feitas no exame de qualificação. 

Ao CNPq c à CAPES pela concessão ele bolsa de estudos. À Comunidade 

Européia pelo financiamento através do Projeto A VICENNE. 

À FINEP, que incentivou a execução do trabalho através do convênio 

FINEP/PRONEX "Desenvolvimento e Otimização de Sistemas não-Convencionais 

de Tratamento de Águas Residuátias Constituídos ele Reatores Biológicos e Físico

Químicos Dispostos em Série". 



i v 

Aos colegas da Utúvcrsidade Federal do Ceará e da Utúvcrsidade Federal de 

Santa Catarina, pelo apoio na realização do doutorado. 

Ao Dr. Alexandre Diógenes, sempre presente, pela sua valiosa contribuição 

na minha formação científica, pelo exemplo de simplicidade, dgor e respeito. 

À Nélia Callaclo, pelo seu inestimável apoio durante toda a realização do 

doutorado. 

Aos amtgos Evandro, Andrea, Cadu, Célia, Eraldo e Simone, todos 

vivcnciando o processo de doutorado c trocando experiências. 

À Lucimary Vendramini, pela sua disponibilidade na revisão do texto. 

Agradeço especialmente à Sofia e à Célia, pela preciosa companhia e pela 

compreensão nos momentos em que me dediquei a este trabalho. 



v 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .............................................. .... ... .. ........ ....... ... .. ..... . viii 

LISTA DE TABELAS ..... .. .......................... .... .... ... ..... ........ .... ...... .. ... .... .... xu 

LISA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS .... ........ .. .. .. ..... .. .... xv 

RESUMO ...................... .. ... .................. .... ..... ... ... ... ....... ... .. ...... ... ........... .... . xvi 

ABSTRACT ... .. ........... ......... ......... ... ...... ... ............ ... ... ... .... ... .. .................... xvii 

l - INTRODUÇÃO .... ...... .. .... ..... ... .... .. . ...... .... . ......... .. . ... ............... ...... .. .. .. 1 

1.1 - Considerações Iniciais.... ....... .. .... ..... .. .. .......... .. .... .. ...................... .... .. 1 

1.2 - Objetivos...... ........ ................ ...... ............. .... ..................... .. ... .... .. .... .. . 7 

1.3 - Conceitos e Definições........ .. .. .. .. .. .......... ...... ................ ... ... ............... 8 

2 - REVISÃO DA LITERATURA ............. .. ............ .... .... .. .. .......... .. .......... 11 

2.1 - Histórico ......... ..... ..... ................................. ... ... .... .. ...... ......... ............. . 11 

2.1.1 - lmp011ância da Irrigação ........ .. .. .................................. .... ................ 11 

2.1.2 - Critédos de Qual idade de Água para Reuti lização .. ........................ 13 

2.2- Constituintes elas Águas Rcsiduárias .... .. ............ .......................... ... ... 20 

2.2. 1 - Qualidade Quítnica .. .. .... ...... .. .... .. . .. .... ......... .... .... .... .. .... .................. 20 

2.2.2 - Qualidade Microbiológica .. .. .. ........ ........ .. ...... .. .. .. ......................... .. 26 

2.2.3 - Classificação dos Hehnintos .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .......... 30 

2.2.4 - Remoção de Patogênicos ...... ................ .... .. .... .. ...... .......... .... ........... 33 

2.3 - Potencial de Aplicação do R e uso de Águas Residuárias .... .. .... .. .. .. .... 37 

2.3.1 - Considerações sobre a Importância do R e uso de Águas .... .. .... .. .... . 40 



vi 

2.4 - Metodologias ele Contagem ele Ovos de Helmintos ..................... ... ... 47 

2.5- Fatores que Influenciam na Sobrevivência de Ovos de Helmintos .... 52 

2.5.1 - Fatores Físicos ...... ... .... ................. ............ .... ................................... 54 

2.5.1.1 - Tetnperatura ................................................................................. 54 

2.5.1.2- Luz Solar e Radiação Ultravioleta (UV) .... .......... ........................ 59 

2.5.1.3- Utniclade ......... .................. ............................ .................... ..... ....... 61 

2.5.2 -Fatores Quítnicos .......... . ... ............ ........... .... .... ......... ....... ........... ... .. 62 

2.5.3 - Fatores Biológicos ........................................................................... 64 

2.6- Combinação Tempo-Temperatura na Remoção ele Patogênicos .. ... ... 64 

2.7 - Sistema de Aquecimento .............. ............................................ ... ....... 69 

3 -MATERIAIS E MÉTODOS ... .. ........... .................................. .. ............. 74 

3.1 -Instalação Experimental .................... ... .............. ... .... ........ ................. 74 

3.1 .1 - Localização ........ ...... ........... ... ...... ...... .. ............ .............. .. ............... 74 

3.1.2- Breve Apresentação ela ETAR ele Beirolas ...... .. ...... ... ............... ... .. 76 

3.1.3 .-Descrição ela Instalação Experimental .... ........ ..................... ...... ... ... 78 

3.1.3.1 - Dados Constmtivos e Operacionais da Lagoa de Maturação .... ... 79 

3.1.3.2- Sistema ele Aquecimento por Energia Solar ................................. 84 

3.1.3.3- Sistema de Irrigação .................. .... ...... ... ...................................... 87 

3.2 -Monitoramento Experimental .. ... .... .... .. ...................... .......... ... ...... ..... 93 

3.2.1 -Equipamentos de Monitoramento e Instrumentos .......................... 98 

4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .. ... ........... 105 

4.1 - Resultado dos Ensaios Preliminares .. ......................... .. ..................... 105 

4.2 - Técnicas de Contagem de Ovos de Helmintos ......... ... ............ ..... ...... 111 

4.2.1 -Contagem de Ovos de Helmintos nas Águas Residuárias .............. 112 

4.2.2 - Contagem de Ovos de Helmintos no Solo .......... .. ..... .. ... ..... .. ...... .. . 115 

4.3- Tempo de Retenção Hidráulico Teórico ........... .. ............ .. .. ....... ... ... .. 118 

4.4- Desempenho do Sistema de Aquecimento ... ............. ..... .................... 121 



4.4.1 - Avaliação dos Sistemas de Aquecimento nos Campos de 

Experimentos de Portugal, Jordània e Tunísia ........................ .. ..... 121 

4.4.1.1- Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental de Lisboa 121 

4.4.1.2 - Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental da 

Jordânia ............... ........ ................................................................... 129 

4.4.1.3 - Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental da Tunísia 133 

4.4.2 - Simulação do Modelo Matemático de Aquecimento da L1goa ...... 136 

4.5 - Desempenho do Sistema de Tratamento ............................................ 141 

4.5.1 -Desempenho da L1goa de Maturação ................ ............................ . 141 

4.5.1.1 -Qualidade Microbiológica ...... ........ .......... .... .... ........................... 155 

4.5.1.2- Remoção de Coliformes .......... .............................................. .. ..... 156 

4 .5. 1.3- Remoção de Hclmintos ................................................................ 166 

5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............ ........ ........................ 168 

5.1 - Conclusões ...... .. .... ....................................... ... ... ....... ....... ...... ..... ... ... . 168 

5.2 - Reco1nendações ........... .. ... .................................. ........ .................. ...... 172 

BIBLIOGRAFIA ........... ....... .............. .................. ... .. ...... ..................... ...... 174 

VIl 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 - Diagrama de avaliação da qualidade de água ele irrigação 25 

Figura 2.2 - Clima árido nas imediações do rio Jorclão 36 

Figura 2.3 - Sistema de lagoas de estabili zação ele Al-Samra - Jordânia 36 

Figura 2.4 - Vale do Rio Jorclão onde é praticado o reuso de águas 
rcsiduárias 36 

Figura 2.5 - Áreas mais áridas da América elo Sul, com destaque para as 
áreas em risco de desertificação do nordeste brasileiro 42 

Figura 2.6 - Influência do tempo e ela temperatura sobre vári os patogênicos 
excretados 68 

Figura 3.1 - Localização ela ETAR de Beirolas em Lisboa- Pm1ugal 75 

Figura 3.2 - Layout da ETAR de Beirolas (Tethis) onde foi construída a 
instalação experimental 78 

Figura 3 .3 - Planta de localização da instalação experimental, composta por 
lagoa de maturação, reservatório de alimentação do sistema de 
inigação e canteiros com grama, localizados junto ao decantadot· 
secundário 79 

Figura 3.4 - L1goa de maturação experimental, cotte longitudinal e planta 
baixa 82 

Figura 3.5 - Argamassagem sobre o terreno 83 

Figura 3 .6 - Colocação da armadura 83 

Figura 3.7 - Argamassagem da armadma 83 

Figura 3.8 - Acabamento 83 

Figura 3.9 - Armadura do reservatório de acumulação 83 

Figura 3.10- Argatnassagem do reservatório de acumulação 83 

Figura 3.11 - Vista da lagoa de maturação e do reservatório ele alimentação 
do sistema de inigação 84 

vi i i 



Figura 3.12 - Estrutura metálica ela estufa, que permite a variação elo ângulo 
ele ataque, possibilitando a escolha da inclinação mais favorável 
para este tipo de cobet1a 85 

Figura 3.13 - Cobe11a com colchão de ar e lâmina plástica com boU1as 86 

Figura 3.14- Coberta com plástico colocado diretamente sobre a água 86 

Figura 3.15 - Cobe11a com plástico com bolhas diretamente sobre a água 87 

Figura 3.16 - Dispos ição dos aspersores nos canteiros, acompanhada de foto 91 

Figura 3.17 - Diagrama de precipitação teórico do s istema de irrigação 
adotado 92 

Figura 3.18- Esquema <.:otn a locali zação dos sensorcs de temperatura 99 

Figura 3.19 - Microcomputador ligado à unidade master c à rede de 
sensores ongma1s 99 

Figura 3.20 - Crustáceos encontrados quando da partida ela lagoa 
experimental 101 

Figura 3.21 - Dimensões de alguns ovos de helmintos 104 

Figum 4.1 - Ovo de Ascaris lumbricoides 107 

Figura 4.2 - Ovo de Tricllllris trichiura 107 

Figura 4.3 - - Temperaturas máxünas diárias obtidas em ensaios com 
diferentes tipos de cobet1uras, oul/ 1996 110 

Figura 4.4 - Seclimentador com capacidade para 10 litros, com detalhe 114 

Figura 4.5 - - Fotografia do sedimentador com capacidade para 10 litros (à 
esquerda) e um cone Imhoff (à direita) 114 

Figura 4.6 - Variações de vazão e tempo ele retenção teóri co na lagoa 
experimental 120 

Figura 4 .7 - Valores ele temperatura máxima da água e elo ar para o período 
de monitoramento, de março a novembro de 1997 126 

Figura 4 .8 - Variação horária da temperatura da água da lagoa, do afluente e 
do ar, referentes ao dias 05/06 de julho de 1997 128 

IX 



Figura 4 .9 - Coberta com dupla camada plástica, sendo uma lâmina simples 
e outra com bolhas, colocada sobre a água 129 

Figura 4.10 - Temperatura média mensal da água nas lagoas experimentais, 
no horário das O às 12 horas durante o ano 1996, na Jordânia 131 

Figura 4.11 - Temperatura média mensal da água nas lagoas experimentais, 
no horário das 12 às 24 horas durante o ano 1996, na Jordânia 131 

Figura 4.12 - Variação da temperatura na lagoa com cobe11ura plástica, 
medidas tomadas às 10 horas da manhã em diversas profundidades 
(H), sendo o ensaio realizado na instalação expel'imental da Tunísia 
nos dias 17 a 21/set/ 1997 135 

Figura 4.13 - Variação da temperatura na lagoa testemunha, medidas 
tomadas às 10 horas da manhã em diversas profundidades (H) , 
sendo o ensaio reali zado na instalação experimenta! da Tunísia nos 
dias 17 a 21/set/ 1997 135 

Figura 4.14 - Simulação horária de valores ele temperatura para condições 
de medidas realizadas nos dias 1°/2° de agosto de 1996 139 

Figura 4.15 - Valores de OD afluente e efluente na lagoa experimental 145 

Figura 4.16 - Coberta plástica apresentando deposição de água da chuva e 
boU1as de ar, em Portugal 146 

Figura 4.17 - Cobet1as plásticas apresentando desgaste e deposição de 
poeira que dificultam a fotossíntese, na Jordânia 146 

Figura 4. 18 - Valores de SST de abril a novembro de 1997 148 

Figura 4.19- Valores de SSV de abril a novembro de 1997 148 

Figura 4.20 - Valores ele DBO não filtrada e do filtrado de abril a novembro 
de 1997 149 

Figura 4.2 1 - Valores ele DB05 não filtrada e do filtrado de abril a 
novembro de 1997 149 

Figura 4.22- Valores de DQO das lagoas experimentais da Jordânia , ano de 
1996 150 

Figura 4.23 - Valores de DB05 das lagoas experimentais da Jordâna, ano de 
1996 150 

X 



Figura 4 .24 - Combinações tempo-temperatura obtidas dos ensa1os 
prelimiilares ele laboratório realizados na Jorelânia 157 

Figura 4.25 - Número de coliformes fecais no afluente e efluente da lagoa 
piloto ele Po11ugal, em 1997 159 

Figura 4 .26 - Número de coliformes fecais observados nos ensaios da 
Jordânia, em 1996 160 

Figura 4.27 - Comportamento do número de coliformes fecais na lagoa 
coberta, ensaio realizado em diversas profundidades (H) de 
25/08/1997 a 01/09/1997 163 

Figura 4.28 - Compo11amento do número de colifonnes fecais na lagoa 
testemunha, ensaio realizado em diversas profundidades (H) de 
25/08/1997 a 01/09/1997 163 

Figura 4.29- Comportamento do número de coliformes fecais na lagoa 
cobe11a, ensaio realizado em diversas profundidades (H) de 
17/09/1997 a 21/09/1997 164 

Figura 4.30 - Comportamento do número de coliformes fecais na lagoa 
testemunha, ensaio realizado em diversas profundidades (H) de 
17/09/1997 a 21/09/1997 164 

XI 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 2 .1 -Evolução da área irrigada 12 

Tabela 2.2- Uso da água no globo na década de 1980-1989, em Km3
. 13 

Tabela 2.3 - Critérios de qualidade microbiológica recomendados pela 
OMS para utilização de águas residuárias na agricultura. 19 

Tabela 2.4 - Características epidemiológicas de patogênicos entéricos, 
confrontando seus efetivos potenciais de causar infecções em 
sistemas de irrigação com águas residuárias. 27 

Tabela 2.5 - Tempo de sobrevivência de diversos microorganismos 
patogênicos em diferentes ambientes para temperaturas entre 20 e 
30 2C. Valores limites em parênteses, em dias 29 

Tabela 2.6 - Reuso de águas residuárias para inigação em diversos países 38 

Tabela 2.7 - Distribuição das terras no mundo, de acordo com a 
precipitação atmosférica 41 

Tabela 2.8 - Variação do percentual de recuperação do método da OMS-A 
com a quantidade de sólidos sedimentáveis (SS) 50 

Tabela 2.9 - Revisão da literatura que fornece informações relativas à faixa 
de temperatura que permite o desenvolvimento de alguns ovos de 
helmintos, indicando a temperatura ótima 55 

Tabela 2.10 - Resumo da literatura sobre a relação tempet·atura-tempo 
para experimentos com ovos de Ascaris ssp 58 

Tabela 2.11 - Valores médios mensais de irradiação extraterrestre (Qa), em 
Wf 111

2 71 

Tabela 2. 12- Característica de transmissão de diferentes tipos de plásticos 73 

Tabela 3. 1 - Número de indústrias com águas residuárias industriais no 
setor de atividade que descarregam no sistema de saneamento de 
Beirolas 76 

Tabela 3.2 - Dados técnicos da ET AR 77 

Tabela 3.3 - Principais características geométricas da lagoa 80 

XII 



Tabela 3.4 - Tipos de grama e água utilizada para irrigação em cada 
canteiro experimental 88 

Tabela 3.5 - Parâmetros de monitoramento e freqüência ele amostragem na 
instalação experimental 95 

Tabela 3.6 - Parâmetros e métodos analíticos seguidos na análise físico-
química c microbiológica dos efluentes 97 

Tabela 4.1 -Ovos de helmintos no afluente e eOucnte da ETAR de Beirolas, 
1996 106 

Tabela 4.2 - Valores ou concentrações médias mensais de diversos 
parâmetros relativos ao efluente secundário da ET AR de Beirolas, 
ano de 1996 108 

Tabela 4.3 - Contagem de ovos de helmintos no solo e no esgoto bruto 117 

Tabela 4.4 - Vazões médias de alimentação e tempos de retenção da lagoa, 
de maio a outubro de l997 119 

Tabela 4.5 - Temperaturas do ar e da água da lagoa cobet1a com plástico 
LDPE, de março a novembro de 1997 123 

Tabela 4.6 - Variação horária ela temperatura da água na lagoa, dados de 5/6 
de julho de 1997 127 

Tabela 4.7 - Radiação global horária (calfcm2
) 137 

Tabela 4.8 - Horas de insolação 01 e h/ 10) 137 

Tabela 4.9 -Temperatura do ar de hora em hora (°C) 138 

Tabela 4.10 - Valores de temperatura da água de lagoas ele estabili zação em 
Fortaleza-Ceará 140 

Tabela 4.11 - Características físico-químicas do afluente c efluente da lagoa 
experimental 142 

Tabela 4. 12 - Outras características físico-químicas do afluente c cfluent c 
da lagoa experimental 143 

Tabela 4.13 - Concentração máxima de metais pesados admissível em águas 
para irrigação 153 

XIII 



XIV 

Tabela 4.14 - Remoção de patogênicos na lagoa experimental de Beirolas 158 

Tabela 4.15 - Dados do monitoramento do ensaio realizado entre os dias 
25/08/1997 e 01/09/1997 nas lagoas experimentais da Tunísia 161 

Tabela 4.16 - Dados elo monitoramento do ensaio realizado entre os dias 
17/09/1997 e 22/09/1997 nas lagoas experimentais da Tunísia 162 

·' 

·' 



:• 

·' 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

CE - Comunidade Européia 

CEPIS - Centro de Estudos Americanos em Engenharia Sanitária 

CF- Coüformes fecais 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DBO - Demanda Bioquímica de Ox.igênio (mg de 0 2/1) 

DH - Departamento de Hidráulica 

DQO - Demanda Química de Oxigênio (mg de 0 2/1) 

EF - Estreptococus Fecais 

EMARLIS - Empresa de Águas Residutirias de Lisboa 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ET AR - Estação de Tratamento de Águas Residuárias 

ETP - Evapo-Transpiração Potencial 

EUA- Estados Unidos da América 

EVA - Etileno-Vinil Acetato (mantida a sigla inglesa de Ethylene-Vinyl Acetate) 

IBGE - Instituto Brasilei ro de Geografia e Estatística 

XV 

LDPE - Poüeteno/Polietileno de Baixa Densidade (mantida a sigla inglesa de Low Density 

Polythene/Polyethylene) 

LNEC -Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

NES - Nllcleo de Engenharia Sanitária 

NMP - Número Mais Provável 

OD - Ox.igênio Dissolvido 

OMS - Organizaçào Mundial de Saüde 

pH - Potencial Hidrogcniônico 

SS - Sólidos Sedimentáveis 

TAS - Taxa de Adsorçào de Sódio 

T ASaj - Taxa de Adsorção ele Sódio Ajustada 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias 

UV - Radiação Ultravioleta 



xvi 

RESUMO 

O reuso de águas, por meto da utili zação das águas residuárias tratadas, 

consiste em uma das estratégias para aumentar a disponibilidade e conservar os 

recursos hídricos, principalmente em regiões áridas e semi-áridas. Visando contl'ibuir 

com este tema, estudou-se um tratamento terciário ele águas residuárias ele baixo 

custo, com o objetivo de obter efluente que satisfaça as diretrizes da OMS para reuso 

na agricultura sem restrições. Experimentos de campo foram reali zados em Po11ugal, 

em uma pequena lagoa ele maturação (8 x 3 x 0,5 111) cobetta com plástico ele bolhas, 

flutuando sobre a água, para aquecê-la com a energia solar por efeito estufa e ati ngir 

combinações tempo-temperatura que possibiiitem obter efluenie com quaiidad<:; 

micmbiológica para utilização na irrigação. Foram selecionadas metodologias para 

pesquisa de ovos de helmintos em águas residuárias brutas e tratadas, tendo sido 

adotado o método ela OMS-A. Este foi aprimorado com a adoção de um 

sedimentador para facilitar o trabalho de laboratói'Ío, quando utili zam-se amostras de 

águas res iduárias tratadas. O sistema ele aquecimento utili zado em Portuga l não 

pmpiciou aumento na temperatura suficiente para alcançar a desejada remoção de 

colifonnes fecais para uso na irrigação. A análise conjunta dos resultados obtidos nas 

instalações experimentais de Pottugal, com os dados de outros dois campos de 

experimento, Tutús ia e Jordânia, integrados ao mesmo projeto (A VICENNE), indica 

que a cobetta plástica mell10ra o processo de tratamento de águas residuárias em 

lagoas de maturação, quando estas atingem maiores temperaturas. O aumento da 

temperatura e a exposição aos raios ultravioleta foram os principais fatores que 

contribuíram para a remoção de coliformcs fecais nas lagoas de maturação. 
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ABSTRACT 

Wastcwatcr reuse, through the use of treatcd wastewater, consists in one of 

the strategies to increase the availability and conserve water resources, mainly in atid 

and semi-arid areas. Seeking to contribute with this theme, it was studied a low cost 

wastewater tet1iary treatment with lhe objcctive of obtain.ing effluent that satisfies the 

guidelines of WHO for agriculturc reuse without restrictions . Field experiments were 

accomplished in Portugal, in a smallmaturation pond (8 x 3 x 0,5 m) covered with 

bubble plastic, floating on the wate1·, to heat it up with solar energy by greenhouse 

effect and to rcach time-temperature combinations that facilitate the obtaining 

effluents wit h microbiologica! qua!ity for irrigation reuse. Methodologies were 

sclected for research of helminth eggs in wastewater anel in the soil, having bcen 

adopted the WHO-A method. This method was improved with the adoption of a 

sedimentation chamber to facilitate the laboratory work, when samples of treated 

wastewater are used. The heating system used in Portugal didn't propitiate enough 

increase in the temperature to reach lhe whiscd remova! of fecal coliforms for 

irrigation use. The analysi s of lhe results obtained in the expel'imental facilities of 

Portugal, together with lhe data of another two experiment fields, Tunísia anel 

Jordania, integrated into lhe samc projcct (A VICENNE), indicates that lhe plasti c 

cover improves the wastewater treatment in maturation ponds, when thcse reach 

higher temperatures . T he increasc temperaturc anel thc cxposition time lo ultraviolet 

rays, contributed to the remova] of fecal coliforms in the maturation ponds. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações Iniciais 

A presente pesquisa tem como tema o reuso de águas. Sendo possível 

promover o reuso de águas para diversas finalidades, procura-se dirigir a atenção 

para a utilização de águas residuárias tratadas na inigação, como uma alternati va 

para aumentar a disponibilidade e conservar os recursos hídricos, principalmente em 

assentamentos humanos para fins habitacionais, locali zados em periferias urbanas de 

regiões áridas e semi-áridas. Considerado em sua globalidade, este trabalho visa 

contribuir com o desenvolvimento ele soluções apropriadas para a implantação ele 

s istemas de reuso, abordando o reuso de água como um componente do ciclo ela 

água, ele maneira integrada, utilizando e desenvolvendo tecuologias para este 

ambiente constmído, que contemplem a escassez de água destas áreas. 

Para tanto, estuda-se um tratamento terciário de águas residuári as que 

produza um efluente com qualidades tais que permitam sua utili zação para irrigação. 

O sistema de tratamento utili zado é uma lagoa ele maturação, alimentada com 

eflucnte sanitário secundári o de uma estação ele tratamento de lodos ativados. 

Embora esta pesquisa tenha um caráter específico, busca-se dar ao tema uma 

abordagem ampla pa ra melhor fundamentar a discussão acerca do trabalho particular. 

Este projeto foi ideali zado a pat1ir do interesse em contribuir para o desenvolvimento 

de soluções s implificadas c apropriadas para o saneamento de baixo custo 

(tecnologias rústicas) e adequadas às condições climáticas do semi-árido do nordeste 
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brasileiro. Tendo o autor vivenciado a realidade de assentamentos desta natureza, no 

estado do Ceará, há evidentemente uma identificação com os problemas locais, o que 

cet1amente se refletirá ao longo deste texto. A experiência anterior do autor leva-o a 

propor como premissa para viabilizar a aplicação destes sistemas de reuso em 

comunidades organizadas e como uma alternativa no gerenciamento local do uso da 

água, ser indispensável a educação sanitária e a pat1icipação dos beneficiários. 

Dentro das possibilidades que podem ser abordadas em um traba lho de 

doutoramento, busca-se dotar tais comunidades de uma opção viável que venha 

contribuir para mudar o paradigma dominante dos serviços ele saneamento básico 

locais e convet1er as águas residuárias de um problema em um benefício. Com a 

prática do 't'euso, previne-se a poluição ele águas superficiais e subterrâneas, reduz-se 

o uso de fertilizantes químicos e promove-se a conservação de mananciais para 

consumo humano e outros usos prioritários. 

O trabalho enfoca a problemática ela escassez dos recursos hídricos locais , 

escassez esta diretamente relacionada com os fatores climáticos, com o crescimento 

demográfico e com a demanda ele água (geralmente crescente), tanto com relação aos 

aspectos quantitativos, como qualitativos. Realiza-se uma análise do quadro atual, 

fornecendo subsídios para implantação ele sistemas ele reuso na região ele interesse. 

Além ele analisar o quadro atual, as possibilidades ele aplicação ele tais sistemas para -L 

demandas futuras também são previstas. Esta discussão eleve contribuir para um 

p l an~jamento ele reutilização elas águas resicluárias, indicando seu potencial ele 

aplicação, bem como os padrões de qualidade e os aspectos culturais, ambientai s, 

sociais e econômicos, que podem ser decisivos na implantação ele tais sistemas de 

reut i I i zação. 

A pretensão ele dar uma visão mais abrangente ao presente trabalho 

acrescenta di fi cu Idades para a exposição de uma tese, apresentando uma di fíci I 

delimitação de seus contornos, pois envolve questões não apenas técnicas, como 

também sócio-culturai s. Assim, resolveu-se desenvolver um objeto de estudo 

pat1icular relati vo ao tratamento ele águas resicluárias, visando a reutilização destes 
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efluentes, mantendo uma visão mais abrangente de soluções integradas referentes ao 

tema proposto. Desta forma, pode-se contribuir mais objetivamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico de alternativas apropriadas às condições 

das periferias urbanas do semi-árido do nordeste brasileiro, com maior 

potencialidade de aplicação. Assim, realizando-se um estudo específico imerso em 

um estudo mais amplo, almeja-se propiciar um retorno mais imediato ao público alvo 

deste trabalho quase sempre excluído dos serviços sociais básicos, entre eles os 

s istemas de saneamento. 

Com este intuito e aliado à opot1utúdacle de colocar-se a par elos avanços mais 

recentes acerca elo tema em diferentes países, participando ele um projeto 

internacional sobre reuso ele água, realizou-se um estágio ele "Doutorado Sanduíche 

no Exterior" junto ao Núcleo de Engenharia Sanitária (NES) do Departamento ele 

Hidráulica (DH) elo Llboratório Nacional ele Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa -

Pot1ugal. 

O referido estágio possibilitou a pat1icipação do doutorando uo projeto de 

pesquisa: "Development of a Teclmologically Simp/e, Low Energy-Cost Metlwd of 

Treating Wastewater for Reuse in Agriculture ".Este Projeto foi coordenado pelo HR 

Wal/ingford (Hydraulics Research Institute Wallingford - Overseas Development 

Unit, UK), que foi contratado pela Comissão Européia - DG XII, no âmbito do 

programa comun.itádo ele iniciativa elo A VICENNE'94, para realizar este projeto de 

pesqui sa. Além do LNEC e da entidade coordenadora, pat1iciparam também do 

consórcio para execução do projeto as seguintes entidades: 

- Environmental Engineering Group ela University o f Newcast/e-upon-Tyne ( UK); 

- Water Authority o f Jordan (WAJ) & Jordan University; 

- Centre de Recherches du Genie Rural - CRGR (Tutúsia). 

As atividades desenvolvidas no estágio em Pot1ugal estavam de acordo com 

os objetivos inicia lmente pretendidos e superaram as expectat ivas. A pat1icipaçào do 

autor neste projeto envolveu o planejamento experimental, a execução da instalação 

piloto, a partida do sistema e o seu monitoramento. O trabalho desenvolvido em 
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Pottugal deu origem ao estudo central desta tese, que trata da remoção de ovos de 

helmintos em lagoa de maturação dotada com sistema de aquecimento à energia 

solar, visando a utilização de águas residuárias na agricultura. No entanto, optou-se 

pela manutenção de um título mais abrangente para a Tese, pois a proposta aqui 

apresentada é mais ampla . 

Neste trabalho, procma-se evidenciat· a necessidade do desenvolvimento de 

uma consciência não "contra as secas", mas de convivência com esta adversidade 

climática, para que se possa, por exemplo, direcionar as tomadas de decisões para 

sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana que 

assumam esta realidade imutável. 

Com este estudo, o autor procura contribuir para uma mudança do paradigma 

dominante da engenharia sanitária, que consiste em afastar o esgoto dos seres 

humanos em um "veículo de luxo", ou seja, em corpos de água utilizáveis. O 

problema aumenta quando não se dispõe de tal veículo ou quando ele é escasso, 

como ocorre, por exemplo, nas regiões em vias de desettificação do nordeste 

brasileiro, com seus rios não perenes e com baixa capacidade ele diluição, 

autoclepuração ou assimilação das águas residuárias brutas ou elos efluentcs de 

estações convencionais ele tratamento ele esgotos (quando estas são clispotúveis) . 

Os processos ele tratamento convencionais (tipo lodos ativados, valos de 

oxidação, leitos percolados etc.) raramente apresentam efluentes com qualidade 

microbiológica que satisfaçam às diretri zes da OMS (WHO, 1989) para reutili zação 

na agricultura, requerendo um pós-tratamento principalmente para remoção ele 

helmintos. Quanto aos sistemas de tratamento do tipo lagoas ele estabili zação, é 

gera lmente aceito que apresentem melhor qualidade que os convencionais, desde que 

estas lagoas operem com grandes tempos de detenção, segundo MARECOS DO 

MONTE (1994), superiores a 20 dias, produzindo em geral efluentes que satisfazem 

às diretrizes ela OMS, apresentados no Capítulo 2 deste texto, principalmente com 

relação à recomendação de menos que um ovo de helminto por litro para a irrigação 

inestrita. Dado que a sedimentação é um impmtante fator para a eliminação destes 
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ovos, espera-se que a eficiência de remoção seJa mats favorável em lagoas de 

estabilização, com tempo de detenção superior ao dos tratamentos convencionais. 

Uma das hipóteses desta pesquisa é que a utilização do sistema de 

aquecimento à energia solar em lagoas de maturação possa favorecer a sedimentação 

dos ovos de helmintos por diminuição da viscosidade da água, possibilitando redução 

do tempo de detenção destas unidades de tratamento terciário. Assim, permite a 

instalação destas lagoas na ampliação de sistemas convencionais de tratamento de 

águas residuárias, já implantados, que contemplem apenas o tratamento secundário e 

que não disponham de área suficiente para a construção de grandes lagoas. Este 

sistema de aquecimento deve favorecer a produção de efluentes viáveis para serem 

apiicados na irrigação de culturas agrícolas. 

Certamente, as recentes investigações na área do reuso que vêm sendo 

desenvolvidas em outros países geram conhecimentos que podem ser úteis na 

solução de problemas regionais como os do semi-árido do nordeste brasileiro. Assim, 

esta pesquisa compromete-se com o avanço do conhecimento na área, bem como 

com as necessidades concretas de populações que pouco têm se beneficiado com os 

resultados do conhecimento científico-tecnológico. 

A presente pesquisa pode ser dividida em três partes: uma teórica, uma de 

estudo de laboratório e outra com experimentos de campo. 

A fase teórica inclui a revisão da literatura, contendo desde o histórico, em 

que se comentam as primeiras utilizações de dejetos humanos e animais como 

fertilizantes agrícolas, até as principais dificuldades que se apresentam atualmente 

sobre o tema de reuso de águas residuárias, dando-se ênfase à remoção de helmintos 

em tais sistemas. Além do referencial teórico, faz-se referência à potencialidade de 

reutilização de águas residuárias tratadas no semi-árido do nordeste brasileiro e 

principalmente do estado do Ceará, buscando uma particularização acerca da 

possibilidade de aplicação dos resultados a serem obtidos. 



6 

Na fase de estudo em laboratório, faz-se uma seleção de metodologias para 

pesquisa de ovos de helmintos em águas residuárias e no solo (de acordo com o 

objetivo básico de direcionar o uso das águas para a irrigação), testando e apontando 

vantagens e desvantagens de cada um dos métodos estudados, visando ao 

desenvolvimento de técnicas de detecção e contagem de ovos de helmintos presentes 

em sistemas de reutilização de águas residuál'ias. 

Os experimentos de campo foram realizados em Pot1ugal em uma Instalação 

Experimental composta de uma lagoa de maturação, dotada de sistema de 

aquecimento à energia solar e de um sistema de irrigação. Esta Instalação Piloto 

possibilitou a realização de um estudo que visou a obtenção de informações sobre as 

relações entre tempos de detenção e temperaturas que permitam a remoção de ovos 

de helmintos e produzam efluentes com tais características que venham viabilizar a 

reutilização destes efluentes sem restrições em sistemas de inigação. Esta instalação 

permitiu, ainda, estudar outros fatores físicos, químicos e biológicos que afetam o 

desenvolvimento destes ovos. Para tanto, foram analisados uma série de parâmetros. 

A instalação, os procedimentos experimentais e o plano de monitoramento adotados 

estão detalhados no Capítulo 3. 

Este texto está dividido em cinco capítulos. No primeiro está a introdução, na 

qual apresenta-se o problema estudado, justifica-se o tema da tese e discorre-se sobre 

a abordagem adotada. Além disso, identificam-se os objetivos da Tese de Doutorado. 

Para um melhor entendimento do texto, apresentam-se, ainda neste capítulo, alguns 

conceitos e definições. No segundo capítulo, realiza-se uma revisão bibliográfica 

com um histórico sobre a utilização de águas residuárias. Procura-se abordar 

aspectos de ordem legal, econômica e de aceitação do público, que condicionam a 

reutilização de efluentes. Este segundo capítulo também contém o referencial teórico 

referente aos estudos de laboratório e de campo. Nesta revisão da literatura procura

se identificar as principais deficiências e dificuldades encontradas por autores da 

área, situando o leitor no atual estágio de desenvolvimento deste tema. O terceiro 

capítulo é dedicado aos materiais e métodos, em que se apresenta a instalação 

experimental e discute-se os procedimentos adotados. No quat1o capítulo são 
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apresentados e discutidos os resultados obtidos e no quinto capítulo estão as 

conclusões c as recomendações para futuros trabalhos. 

1.2- Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

i) Desenvolver um sistema de aquecimento à energia solar para lagoas de 

maturação, visando atingir combinações tempo- temperatura que possibilitem 

obter um cfíuente que sati sfaça os cii lé rius dl: qualidade microbiológica 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde- OMS 1
, para utilização ele 

águas residuárias na irrigação sem restrições; 

ii ) Estudar a influência de outros fatores que, em combinação com a 

temperatura, possam contribuir para a remoção de colifonncs feca is e ovos de 

helmintos, na lagoa de maturação dotada de sistema de aquecimento; 

iii) Selecionar e aprimorar metoclologias para pesquisa de ovos de helmintos em 

águas residuárias e no solo de supo11e de culturas irrigadas, sob aplicação 

continuada de efluentes em sistemas de reuso de água. 

1 As diretrizes de qualidade microbiológica da OMS para águas destinadas a irrigação sem restrição 
são 1000 coliformes fecais por JOO mL e menos de um ovo de hclminto por litro. Tais critérios foram 
publicados em WHO (1989) e são apresentados na Tabela 2.3 desta tese. 
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1.3 - Conceitos e Definições 

A reutilização de água, por meio da utilização das águas residuárias, constitui 

uma das estratégias de conservação da água. Para melhor entendimento da 

terminologia utili zada, convém definir estes conceitos, visto que "reuso de água", 

"reutili zação da água" e "util ização de águas residuárias" são sinôni mos, apenas 

expressos de forma diferente por uma questão formal, o que pode levar a alguma 

confusão. Neste trabaUw considera-se apenas o reuso de águas residuári as tratadas, 

excluindo, po11anto, a utili zação de águas residuárias brutas. 

Assim, conforme MARECOS DO MONTE (1994), a reutilização da água 

consiste na utili zação elas águas residuárias resultantes ele uma primeira utilização da 

água, geralmente para finalidades di ferentes da primeira e após tratamento. As águas 

resicluári as (tratadas) são, assim, utili zadas pela primeira vez e não reutili zadas, pois 

geralmente não incluem o abastecimento de água potável, pelo menos de forma 

direta. Nas línguas - inglês, francês e espanhol - há um termo mais específico para 

"reuso de águas" e o seu signi ficado é apreendido ele forma mais fáci l, não 

imediatamente compreendido como a utili zação de águas residuárias. No Brasil, no 

entanto, o termo "reuso de águas" tem sido o preferido para traduzir elo inglês 

"wastewater reuse", embora a palavra reuso ainda não esteja presente, por exemplo, 

no "Novo Dicionário da Língua Portuguesa" de HOLANDA (1995). 

A reutilização indireta da água para abastecimento público é entendida 

como o lançamento ele água, já utili zada uma ou mais vezes em alguma ati vidade 

humana, no meio ambiente (numa fase do ciclo hid rológico) e novamente utilizada a 

jusante para consumo humano. Por exemplo, o lançamento ele esgoto em águas 

superfi ciais, que serão utili zadas posteriormente para captação de água para consumo 

humano, é largamente prati cado muitas vezes de maneira não intencional e não 

controlada ou mesmo planejada, como tenta-se implantar no gerenciamento de 

consórcios de bacias no estado de São Paulo. Este ti po de reuso indireto planejado 
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ocorre quando o efluente das Estações de T ratamento de Águas Residuárias- ETAR2 

de uma determinada localidade deve satisfazer valores bastante exigentes para 

determinados parâmetros de qualidade como, por exemplo, nitratos, em vÍl1ude de 

outra localidade situada a jusante utilizar o meio receptor dos efluentes lançados à 

montante para captação de água para abastecimento. 

A reutilização dil'eta ocone quando as águas residuárias são adequadamente 

tratadas e encaminhadas diretamente para o reuso sem descarte no meio ambiente e 

tratamento adicional , como a autodepuração. Estas águas são utilizadas para 

finalidades diversas, que gemlmente não incluem o abasteci mento público (embora, 

na prática, venl1a ocorrendo de maneira não planejada). O reuso potável vem sendo 

prati cado, por exemplo, na Namíbia, assim como em outros locais, em que se associa 

o fato da escassez de água com as análi ses ele custo benefício ele um sistema de 

reutilização. É importante que estas águas atendam aos requisitos de qualidade de 

reuso a que se destinam. 

Um dos principais problemas elo reuso de água para fi ns potáveis é a presença 

de com postos deletérios à saúde. Com o desenvolvimento ela indústria química, a 

cada dia são sinteti zados novos compostos. Isto leva a necessidade de se analisar a 

presença destes compostos nas águas para garantir sua qualidade. Assim, faz-se 

necessário analisar uma grande quantidade ele parâmetros, segundo HISPANHoe 

atualmente seri am cerca ele 360 parâmetros a serem analisados para se "garantir" a 

qualidade destas águas. 

Muitas vezes os termos " reutili zação" e " reciclagem" são util izados 

indiscriminadamente, como sinônimos. Efetivamente estes termos não são 

sinônimos, visto que o conceito de reciclagem aplica-se à utili zação da mesma água 

uma ou mais vezes no mesmo processo, enquanto a reuti li zação refere-se a 

2 Utiliza-se a s igla ETAR - de Estação de Tratamento de Águas Residuárias , em vez de ETE - de 
Estação de Tratamento de Esgotos, que é mais usual no Brasil 
3 Exposição do Prof. Ivanildo Hespanhol em mesa redonda realizada no dia 10 de abril de 2000 
durante o IX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental - SILUBESA , realizado 
em Porto Seguro - BA. 
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aplicações em outros processos diferentes da utilização inicial. A reciclagem da água 

é praticada na indústria e constitui também uma estratégia para conservação da água. 

Por conservação da água entende-se o conjunto de medidas destinadas a 

controlar e desenvolver os recursos lúdricos, tanto superficiais como subtenâneos, 

por meio de armazenamento e controle da poluição, a fim de viabilizar a 

disponibilidade da maior quantidade possível de água para qualquer finalidade, da 

forma mais econômica. 

Uma das aplicações do reuso de água é a reabilitação de áreas em vias de 

descrtificação, que é definida conforme a Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Deset1ificação, como sendo a degradação da terra nas zonas áridas, semi

áridas e sub-úmidas secas resultantes de fatores diversos, tais como-as variações 

climáticas e as atividades humanas. 



-2 - REVISAO DA LITERATURA 

2.1 - Histórico 

2.1.1 - Importância da Irrigação 

É interessante observar que as primeiras aglomerações humanas tiveram 

origem em regiões áridas e semi-áridas do globo, por serem mais seguras ou 

confortáveis do que as regiões úmidas, embora demandassem o uso de técnicas como 

a inigação, para um melhor aproveitamento dos recursos lúdricos locais. Visando a 

produção de aiimentos, foram construídos, há mais de 4.000 anos, canais e diques, 

como comprovam os historiadores, junto às margens férteis elo rio Nilo, no Egito, 

elos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia e elo rio Ganges, na D1elia, assim como no 

vasto império chinês. Há cerca de 1.500 anos, o homem começou a desenvolver 

mecanismos de sobrevivência permitindo a ocupação de <Üeas mais úmidas, que por 

sua vez apresentavam abundantes recursos hídricos. O contínuo crescimento 

demográfico e conseqüente aumento da demanda de alimentos levou a humanidade a 

usar os recursos da irrigação, não só para viabilizar a produção das zonas áridas e 

semi -áridas do globo, como também para completar as chuvas nas regiões úmidas. 

Nas últimas décadas, com a crescente degradação do meio ambiente e conseqüente 

climjnuição dos recursos lúdricos, um novo desafio está colocado à humatúdade: 

suprir a demanda de água para as diversas atividades humanas, dentre elas a irrigação 

de culturas para abastecer ele alimentos a crescente população mundial e, ao mesmo 

tempo, conservar os recursos naturais para as futuras gerações. 
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Como pode verificar-se na Tabela 2.1, já em 1989, a agricultura irrigada 

mundial ocupava cerca de 230 milhões de hectares c era responsável por cerca de 

40% dos alimentos elo mundo, ocupando cerca de 17% das terra agrícolas (MENDES 

FERRÃO, 1992). A América do Sul e a África eram as zonas onde as áreas inigaelas 

eram menos extensas, em relação às respectivas áreas agricul táveis totais. 

Tabela 2.1 - Evolução da área irrigada 

1980 1985 1989 

Área* Índice** Área Índice Área Índice 

África 8.437 110,72 10.626 139,45 11.146 146,27 

América do Norte e Central 27.801 132,67 25.361 121,03 25.809 123,16 

América do Sul 7.409 130,42 8.131 143,13 8.755 154,1 1 

Ásia 134.316 122,46 138.279 126,02 142.757 130,10 

Europa 14.539 135,52 16.093 150,00 17.297 161,23 

Oceania 1.667 104,97 1.871 117,82 2. 126 133,87 

Mundial 211.669 126,49 220.312 131,66 228.672 136,35 

*Em 1000 ha 

·a Índice: 1970 = 100 

Fonte: MENDES FERRÃO (1992). 

Hoje a irrigação é seguramente o maior consumidor ele água no globo. Na 

Tabela 2.2 apresenta-se, por continente, o uso da água para irrigação, para consumo 

domésti co e municipa l. Em termos de Brasil, segundo o senso agropecuário de 1992 

do Instituto Brasi leiro de Geografia e Estatísti ca - IBGE (1996), o uso da água para 

irrigação era de 683,3 m3/s, enquanto para abastecimento humano de 255, 1 m3fs e 

para uso na indústria de apenas 215,0 m3fs. 
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Tabela 2.2 -Uso da água no globo na década de 1980-1989, em km3
• 

Irrigação Doméstico c municipal 

Europa 95 10 

Ásia 980 53 

África 85 7 

América do Norte 215 20 

América do Sul 55 14 

Oceania/ Austrália 13 1,2 

Ex-URRS 180 5 

Fonte: Atlas do Meio Ambiente do Brasil, EMBRAPA (1996), Editora Terra Viva, 2lL ed. Brasília, 
160 p. 

2.1.2 - Critérios de Qualidade de Água para Reutilização 

O uso de águas residuárias para irrigação nas civilizações ocidentais 

apresenta vestígios anteriores à antiga Atenas. No entanto, somente na segunda 

metade do século XIX, este tema teve avanço e atenção merecidos. Houve um grande 

aumento uo número de sistemas na Europa, onde a poluição de muitos rios já tinha 

alcançado níveis de qualidade inaceitáveis. Nesta época, o reuso ele água clava-se 

principalmente pela disposição de águas residuári as no solo, tendo então como 

principal objetivo, muito mais a possibilidade de tratamento e conservação do meio 

ambiente aquático do que o suprimento de água para inigação. 

Segundo HESPANHOL & PROST (J 994), a primeira legislação a contemplar 

o reuso ele água foi o relatório ela "Royal Commission on Sewage Disposal in 

England", de 1865, que aprovou oficialmente esta prática, contendo a seguinte 

recomendação: "a melhor maneira ele eliminação de águas residuárias de uma cidade 

é através da regular disposição no solo; deste modo, a poluição dos rios é evitada". 

Contudo, o aumento elo volume ele águas residuári as como conseqüência do 

crescimento elas cidades, o desenvolvimento de sistemas ele tratamento ele águas 

residuárias no início do século XX e a necessidade de controle da poluição das águas 

levaram a uma significativa redução do uso das águas residuárias para inigação. 
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Em 1918, o Depat1amento de Saúde do Estado da Califórnia estabeleceu 

critérios de qualidade para irrigação. Desde então, diversas revisões foram feitas, 

tomando essa legislação uma das mais complexas e rigorosas em uso, atualmente. 

Equivocadamente, muitos países têm adotado este mesmo critério com apenas 

pequenas adaptações (ou nenhuma) para as suas condições locais. 

A OMS só reconheceu, efetivamente, a importância dos aspectos de saúde 

relacionados com a reutilização de águas residuárias em irrigação, quando promoveu 

o primeiro encontro de especialistas no assunto em 1971. Naquele ano já registrava

se um notável crescimento de sistemas de reuso em diversos países que não 

dispunham de meios para viabilizar nem a produção de efluentes com características 

microbiológicas apropl'iadas ao reuso, nem o respectivo controle de qualidade 

requerido. Isto estava conduzindo a um aumento da utili zação de águas resicluárias 

insuficientemente tratadas ou mesmo não tratadas, com graves l'iscos à saúde pública. 

Dentre as plincipais conclusões desta reunião, publicadas em 1973, pode-se 

considerar as seguintes: 

1. foi reconhecida a existência de um risco potencial no consumo de culturas 

recentemente irrigadas com águas residuárias sem tratamento ou 

insuficientemente tratadas, principalmente quando ingeridas sem 

cozimento, visto que um número suficiente de patogênicos podem 

sobreviver no solo e nas cultmas; 

2. foi constatada a inexistência de dados que permitissem uma avaliação 

epidemiológica elos riscos de saúde inerentes à reutilização ele águas 

residuál'ias, cons iderando que os efluentes de águas resicluál'i as contendo 

uma qualidade bacteriológica de 100 coliformes fecais por 100 ml podem 

promover apenas um pequeno risco se forem usados sem restrições em 

inigação de culturas alimentícias. 

A adoção do critério de qualidade microbiológica de 100 coliformes fecais/ 

100 ml significava uma notável mudança nos conhecimentos da década de 70, 
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quando representavam caractei'Ísticas inovadoras, ousadas para essa época. &tes 

critérios em nada contrariavam os países que preferissem optar por padrões de 

qualidade de efluentes mais exigentes, que requeriam no mínimo um tratamento 

secundário seguido de desinfecção por cloração. Para as culturas não destinadas a 

consumo direto, culturas que são cozidas antes de serem consumidas, a OMS 

admitia, em 1971, que as mesmas poderiam ser irrigadas apenas com efluente 

primário. O reconhecimento da necessidade de os critérios de qualidade 

microbiológica para águas residuárias utilizadas em inigação serem desenvolvidos 

sobre uma base epidemiológica foi uma das impot1antes contribuições desta reunião. 

Deve-se lembrar, aqui, que ausência de evidências não é o mesmo que evidência de 

ausência! 

Já em 1985, as recomendações publicadas pela OMS em 1973 eram 

consideradas muito exigentes quanto à qualidade dos efluentes para a prática do 

reuso na irrigação, sendo tecnologicamente não apropriadas principalmente para 

implantação de projetos em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A fim 

de debater os progressos alcançados com estudos realizados por diversas 

organizações intemacionais (entre elas o Banco Mundial e a OMS) e renomados 

centros de pesquisa e universidades, a OMS promoveu uma nova reunião de 

especialistas de saúde pública em 1985, na localidade de Engelberg, Suíça (a qual 

deu o nome ao relatório das conclusões desta reunião). As conclusões foram 

posteriormente adotadas na reunião de Adelelboden, também na Suíça, em 1987, 

como recomendações da OMS para utilização de águas residuárias na agricultura e 

na aquacultura . Uma el as principais conclusões do chamado "Relatório Engelberg" 

foi que o risco rea l associado à reutilização de águas residuárias na agricultura era 

menor do que o geralmente considerado, sendo os critérios de qualidade 

microbiológica anteriormente recomendados para itTigação injustificadamente 

restritivos, pat1icularmente no que se refere aos indicadores bacterianos. 

Com a publicação do "Relatório Engelberg" constatou-se a contradição de 

algumas normas relativas à qual idade bacteriológica admitida para águas de inigação 

captadas em rios, como a dos EUA (com 1000 coliformes totais/100 ml) e a da 
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qualidade de águas de banho ela OMS e de países europeus desenvolvidos, por estas 

últimas normas permitirem níveis ele coliformes bem superiores aos exigidos às 

águas residuárias destinadas à irrigação nos EUA. Considerando estas contradições e 

resultados de estudos epidemiológicos efetuados entre 1971 e 1985, que 

evidenciaram ser a contração de helmintoses o principal risco associado à 

reutilização ele águas residuárias em irrigação, o "Relatório Engelberg" propõe que 

os critérios de avaliação da qualidade microbiológica ele águas residuárias para 

agricultura sejam menos exigentes relativamente aos limites de coliformes fecais 

adtnitidos no efluente. Porém, devem ser mais exigentes no que se refere à remoção 

de ovos de helmintos, propondo que estes sejam incluídos como indicador de 

critérios de avaliação da qualidade das águas residuátias. 

A questão então colocada pela OMS traduzia-se aproximadamente nos 

seguintes termos: nem todos os países dispõem de meios para assegmar o 

cumprimento de critérios de qualidade microbiológica para efluentes destinados à 

inigação tão rigorosos e exigentes como os que vigoram nos EUA, patticularmente 

na Califórnia. Assim sendo, pergunta-se se os riscos de saúde inerentes à reutili zação 

de águas residuárias para irrigação justificam inteiramente critérios tão exigentes. O 

crescimento da reutilização de águas rcsiduárias, muitas vezes sem nenhum 

tratamento, em muitos países, a maioria considerados em vias ele desenvolvimento, 

levou a OMS a recomendar em 1989 os seus "Critérios de saúde para a utilização de 

águas rcsiduárias na agricultura e aquacultura" (WHO, 1989). Estes critérios 

divergem significativamente dos critérios noite-americanos em diversos aspectos, 

principalmente na metodologia ele abordagem deste assunto. Em face à polêmica 

surgida entre os especialistas da área após a publicação dos critérios da OMS, pode

se, de certa forma, dizer que existem atualmente duas escolas sobre a "filosofia" dos 

critérios microbiológicos relativos à utili zação de águas residuári as para irrigação: a 

"escola" ela OMS, apoiada por especialistas com trabalho realizado em países menos 

clcscnvolviclos e a "escola" elas autoridades norte-americanas, adeptas do risco nulo, 

ou seja, da " tolerância zero" ! 
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Estes critérios da OMS foram baseados na melhor avaliação epidemiológica 

di sponível naquele momento. SHUV AL et a/ (1986) apresentaram muitas das 

informações que foram usadas para produzir estas recomendações práticas para os 

projetistas ele sistemas de reutilização de águas residuál'ias. Maiores detalhes sobre a 

perspectiva lústórica destas diretrizes são fornecidos por MARECOS DO MONTE 

(1994). 

Desde a reunião ela OMS de 1989, muitos trabalhos têm sido realizados e tem

se procurado desenvolver padrões para águas residuárias destinadas à inigação com 

bases epidemiológicas mais racionais. Os resultados destes estudos têm sido 

cuidadosamente revisados por especialistas em saúde pública. Cientistas, 

ambientalistas e epidem.iologistas têm-se reunido em diferentes países. O parecer 

consensual destes especia listas em saúde pública é que o ri sco atualmente associado 

à irri gação com águas residuárias tratadas é muito menor que o originalmente 

estimado e que estas não devem ser usadas indistintamente para produtos agrícolas, 

consumidos com ou sem cozimento, conforme HESPANHOL & PROST (1994). 

A França foi, provavelmente, o primeiro país da CE (Comunidade Européia) a 

recomendar a adoção dos padrões microbiológicos da OMS para o uso ele águas 

residuárias para irrigação, com uma norma nacional. As recomendações sobre este 

tema foram publicadas em 1991 e estabelecem três categorias sanitárias em termos 

de restrições a culturas agrícolas (considerando a qualidade do efluente e método ele 

irl'igação) similares às apresentadas na Tabela 2.3. Atualmente, diversos países 

desenvolvidos di spõem de critérios de qualidade de águas residuárias para irrigação 

há alguns anos. Tais critérios são variáveis, como as tradições locais desta prática nos 

diversos casos. Os exemplos que podem ser considerados atualmente como mais 

import antes são a Alemanha, a África do Sul , Israel e os EUA. Neste último, 

destacam-se (como já foi mencionado nos parágrafos ailtel'iores) os ctitérios do 

estado da Califónúa, posteriormente adaptados, com algumas variações, feitas por 

outros estados not1e-americanos e até por outros países, tendo servido de base, por 

exemplo, para o primeiro regulamento israelita sobre este assunto. 
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Os critérios de qualidade microbiológica para águas residuátias utilizadas na 

agricultura, recomendados pela OMS, são apresentados na Tabela 2.3. Esses critétios 

constituem a adaptação das sugestões do "Relatório Engelberg" e reúnem a 

especificação da qualidade dos efluentes (segundo indicadores estabelecidos com 

base em estudos de caráter epidemiológico) com a resti'Íção acerca de quais culturas 

podem ser irrigadas por qual tipo de efluente. Estas recomendações classificam as 

culturas em três categorias e apresentam algumas indicações relativas ao tipo de 

tratamento necessário para que as águas residuárias atinjam a qualidade especificada. 

Um aspecto impottante a ser observado nestes critérios da OMS é o caráter de 

orientar, sem ser imperativo. 

A OMS considera que os valores da Tabela 2.3 devem ser cuidadosamente 

inteqJretados e, caso necessário, modificados de acordo com as especificidades 

locais. Por exemplo, MARA (1997), referindo-se ao trabalho realizado por A YERS 

(1992), indica que, para inigação restrita, os critérios da OMS poderiam ser menos 

exigentes e adotar 10 ovos de nematóides por litro. Quanto a protozoários como a 

giat·dia, por exemplo, sabe-se que a dose ÍJ1fectante pela ingestão de água contendo 

este patogênico é de 25 a 100 organismos por litro. 

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 20 (MMA, 1986) considera que as 

águas destinadas à irrigação de hortali ças e plantas fmtíferas que se desenvolvem 

rentes ao solo e que são consumidas cruas, sem remoção de casca ou película, não 

devem apresentar coliformes fecais . Quanto às águas destinadas à irrigação de 

hortali ças e plantas frutíferas que não entraram em contato com o solo ou são 

consumidas após cozimento, a Resolução CONAMA limita em 1000 CF/100tn.L. Já 

para as águas destinadas à irrigação ele culturas arbóreas, cerealíferas e fonageiras, 

esta resolução determina que não deverá ser excedido um limite de 4000 CF/100 m.L. 

Com relação ao número ele ovos de helmintos em águas dest inadas à 

irrigação, a Resolução CONAMA nº 20 é omissa. 
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Tabela 2.3 - Critérios de qualidade microbiológica recomendados pela OMS para 

utilização de águas residuárias na agricultura3
• 

Nematóides Co I i formes Tratamento de águas 

intestinais" fecais residuárias necessário 

Categoria 
Condições de Grupos (média (média para alcançar a 

reutilização expostos aritmética do geométrica qualidade 

112 de OVOS do nll de CF microbiológica 

pqr litr~) por lOOmi} requerida 

Lagoas de 

Irrigação de culturas 
Trabalhadores, 

estabilização em série, 

ingeridas sem 
consumidores e 

projetadas para 

A cozimento, campos 
público em 

.s l .S lOOOd alcançar a qualidade 

esportivos, parques microbiológica 

públicosd 
geral 

indicada ou tratamento 

equivalente 

Sistema de lagoas de 

estabilização com 

liTigação de cereais, tempo de rt:lençào 

culturas industriais, TrabaLhadores Critério não mínimo de 8 a 10 dias 
B .s 1 

forrageiras, rurais recomendado ou remoção 

pastagem e árvores• equivalente de 

helmintos c coliformes 

fecais 

Irrigação localizada Pré-tratamento como 

de culturas da requerido pela 

categoria B, se não 
Nenhum Não aplicável 

Não tecnologia de 
c 

ocorre exposição aplicável irrigação, mas não 

aos trabalhadores menos que decantação 

nem aopt'tblico _primária 

Fonte: WHO (1989) 

" Em casos particulares, estas recomendações podem ser modificadas de acordo com estudos 

epidemiológicos locais , fatores sócio-culturais c ambientais. 

h Ascaris, Triclwris e Ancilostomídcos 1
• 

c Durante o período de irrigação. 

d Em espaços em que possa haver contato direto do público com as culturas irrigadas, como gramados 

de hotéis, poderá ser mais apropriado considerar (.S 200 co! i formes fecais/ 100 ml). 

<No caso de árvores frutíferas, a irrigação deve ser interrompida duas semanas antes da colheita e os 

frutos não devem ser colhidos do chão. Não deve ser usada irrigação por aspersão. 

1 Na língua inglesa, estes vermes são designados por "hookworms" por apresentarem forma de 

gancho. Na língua portuguesa s.-lo geralmente conhecidos como ancilostomídcos por pertencerem à 

classe Ancilostomida e caus.'lm a doença Ancislotomíase (anemia). 
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2.2 - Constituintes das Águas Residuárias 

Sabe-se que, em sua composição, as águas residuát'Ías apresentam 

constituintes microbiológicos e químicos. Tais constituintes podem representar riscos 

potenciais para a saúde pública. Após serem tratadas, estas águas ainda podem 

representar riscos, se voltadas para o reuso. Com relação ao reuso ele águas 

resicluárias tratadas para irrigação, estes riscos elevem-se principalmente aos 

constituintes ele natureza microbiológica, ficando os ele natureza química com uma 

importância signifi cati vamente menor, principalmente para águas resicluárias de 

origem doméstica. Do ponto ele vista da produção de culturas irrigadas com águas 

resicluárias, os potenciais problemas resultantes são dependentes, além elos aspectos 

qualitativos c quantitativos, das inter-relações entre: solo, clima, cultura e técnica ele 

irrigação utili zada. Os constituintes microbiológicos das águas residuárias contêm 

altas concentrações de patogênicos excretados (bactérias, hclmintos, protozoários c 

vírus), os quais podem causar doenças. 

2.2.1 -Qualidade Química 

A composição química das águas rcsiduárias utilizada em irrigação pode, 

evidentemente, afetar o sistema solo-planta, por absorção de substâncias fitotóxicas, 

através elas raízes ou das folhas (critéri os de qualidade agronômica), implicando em 

ri sco s ignificati vo para a saúde pública. Também sabe-se que alguns elementos 

tendem a acumular-se nas plantas, podendo ati ngir níveis tóxicos para a cade ia 

alimentar ele animais e de consumidores humanos. Mas, como já foi mencionado, 

estas possibilidades geralmente não têm sido fonte de grande preocupação por parte 

dos pesquisadores, quando se fala da qualidade química de esgoto doméstico tratado 
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a ser reutilizado para irrigação. Na maiotia das vezes, os s istemas de reuso são 

utilizados para fins não-pot;1veis , não envolvendo diretamente propósitos potáveis, já 

que a presença de determinados compostos no elluente recuperado, como moléculas 

orgânicas compostas, potencialmente canccrígenas, representaria também um risco 

para a saúde pública. 

As Nações Unidas, por meio da FAO ("Food anel Agriculture Organizati on"), 

publicaram pela primeira vez, em 1976, os Critérios de Qualidade Química de Água 

para Irrigação, revisados em 1985, os quais foram adaptados por diversos países. 

MARECOS DO MONTE (1996) comenta que alguns parâmetros destes critérios da 

FAO baseiam-se no princípio conservat ivo da miiúmização dos efeit os a longo 

prazo, preocupando-se com o futuro dos mananciais e com a sustentabilidade da vida 

no planeta, sendo, portanto, considerados conservadores no que se referem a 

utili zações a cu11o prazo. 

As substâncias dissolvidas na água de irrigação são as principais responsáveis 

pelos efeitos indesejáveis da irrigação tanto nas plantas como no solo, pois cada 

cultura possui um linúte de tolerância a elementos minerais solúveis. Neste sentido, a 

avaliação da qua lidade do efluente de uma ET AR para a inigação não deve basear-se 

nos mesmos parâmetros utili zados na avaliação de uma qualidade do ponto de vista 

de descarga em um meio receptor. A reutilização de águas na irrigação pode também 

afetar a qualidade de manancia is, já que, do total ela água de irrigação, segundo 

RAPOSO, ( 1979), cerca de 20% a 60% escoam na superfície, perco! ando através do 

solo para os lençóis freáti cos, evaporam - aumento da concentração do conteúdo 

mineral da água remanescente - ou drenam para os mananciais de superfície. Neste 

último caso, importa limitar as característi cas de qualidade suscetíveis em provocar 

impacto ambiental negativo no meio receptor, como a eutrofi zação elo mesmo, pelo 

que as característi cas qualitativas de maior impo11ância são: o pH, o teor de matéria 

orgánica (avaliada em termos ele 080 e/ou DQO) c os SS . Na perspectiva ele 

reutili zação do efluente em irrigação, tai s características qualitativas - 080, DQO c 

SS - são de importância secundária, assumindo primordial importância as 

substâncias dissolvidas, tanto do ponto de vista qualitativo, como quantitativo. 
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Efetivamente, enquanto valores elevados de DBO ou DQO, representam, 

seguramente, um mau efluente do ponto de vista de depuração, em uma prática de 

reutilização para inigação, s ignificam, geralmente, um benefício. 

Na irrigação, o especial enfoque na avaliação da qualidade da água incide 

sobre aquelas características que afetam negativamente o sistema solo-planta 

provocando um ou mais dos seguintes problemas: salinidade excessiva que pode 

reduzir a atividade osmótica da planta e, desta maneira, diminuir a absorção da água 

e nutrientes do solo; podendo causar perda de água da planta por osmose, ou melhor, 

por plasmolise celular, que ocorre quando a solução de sais do meio, neste caso 

externo à raiz, é maior que o da célula ou do interior da raiz; meio hipoosmótico, 

levando à perda de água e turgcscência ; impermeabilização da camada superior do 

solo difi cultando a disponibilidade de ügua para a ri sosfera, devido a um excesso de 

sais di ssolvidos; diminui<;ão da ta xa de infiltração da água no solo, podendo mesmo 

impedir que a planta se abasteça da água aplicada no solo; toxkiclade por 

acumulação de cet1 os íons nos tecidos das plantas, podendo levar à diminuição da 

produtividade. 

As principais características de qualidade química de uma água residuária 

para fins de irrigação, parâmetros de qualidade agronômica, as quais governam as 

propriedades de infiltração da água, afetando o sistema solo-planta, são a salinidade, 

a Taxa de Adsorção de Sódio (TAS) c o Teor ele Boro. 

A salinidade da ;:ígua é uma característi ca originada ela quantidade de sa is 

dissolvidos, por conseguinte, do " risco ele salini zação" da cultura e pode ser avaliada 

por diversos parâmetros, sendo o mais conveniente a Condutividade Elétrica (Ce), 

expressa em ciS/m. Entretanto, uma avaliação mais completa da saliniclade engloba a 

determinação da conduti vidade, dos sólidos di ssolvidos to tais (SDT) que podem ser 

fixos e vol<lteis c ela concentração de íons específicos, como o Na+, Ca2
+, Mg2

\ cr, 
HC03- c do B3

\ por exemplo, que dão informações acerca do tipo de sa is 

predominantemente contribuintes para a salinidade. A Ce é o parâmetro mais 

utilizado por ser um teste rápido, com tempo menor que 5 min por amostra, além de 
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poder ser considerado numericamente equivalente ao teor de SDT, com uma 

aproximação de ±10%, de acordo com a equação 2.1. 

Ce (dS/m) x 640 = SDT (mg/1 ) Equação 2.1 

A Taxa de Adsorção de Sódio (TAS) relaciona as concentrações elementares 

ele sódio (Na) relativo aos teores ele cálcio (Ca) e magnésio (Mg), expressas em 

mgJL, conforme a Equação 2.2, fornecendo uma informação importante: indica o 

potencial de alcalização (sodização) do solo por ação ela água; é uma medida elos 

álcalis ou "risco do sódio" ela cultura. Os íons ele sódio tendem a se adsorver nas 

partículas do solo, desalojando íons de cálcio e magnésio, afetando a fet1ilidade do 

solo e favorecendo e~ erosão. Quando a concentração de sódio é alta, a troca de Na+ 

por Ca + e Mg + resulta em um solo com pouca drenagem interna, o que diminui a 

circulação de ar e água quando este está molhado c usualmente dá luga r à formação 

de torrões duros e difícei s de trabalhar na agricultura quando o solo está seco. Águas 

com valores semelhantes de condutividade elétri ca podem representar riscos de 

sodicidade muito diferentes, conforme a condutividade elétrica. Tais riscos devem-se 

predominantemente à presença de íons de Na+ ou de outros cátions, dos quais o mais 

abundante é o Ca2
' seguido de Mg2+. 

S 
2.(0,044.(Na)) 

TA =---r===== ===== 
~O.OS.(Ca) + 0,080.(Mg) 

Onde: 

TAS = Taxa de Adsorção de Sódio; 

Na = Concentração de Sódio em (mg/L); 

Ca = Concentração de Cálcio em (mg/L); 

Mg = Concentração de Magnésio em (mg/L); e 

Equação 2.2 

0,044; 0 ,050 e 0,080 são os fatores de conversão de mg/L para mili-cqui valente/L, para o sódio, cálcio 

e magnés io, respectivamente. 
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A TAS pode ser corrigida em função do teor de hidrocarbonatos presentes 

sendo designada por Taxa de Adsorção de Sódio Ajustada (TASaj). A concentração 

de íons de Ca2+ da Equação 2.2 não é a determinada por análise, mas sim substituída 

por Cax, que é o Ca2+ que tem tendência a não precipitar, permanecendo em solução, 

o que depende, principalmente, do teor de íons HC03- presentes, ou seja, da 

precipitação e dissolução do carbonato de cálcio no solo. Os valores de Cax são 

tabelados em função do valor da condutividade da água e do quociente entre as 

concentrações de Ca2+ e HC03- determinados analiticamente (MARECOS DO 

MONTE, 1994). 

A saliniclade, expressa em termos de condutividade elétrica e da sodicidade 

avaliada pela TAS, possui valores interdependentes no que diz respeito à 

c lassificação quanto à avaliação química destes indicadores elo ponto de vista 

agrícola. Estes indicadores podem ser utilizados como no diagrama da Figura 2.1 

para predi zer a taxa ele infiltração. Geralmente, efluentes com condutividacle menor 

do que 0,75 dS/m (a 25°C) e TAS < 12 são satisfatórios para a maioria das culturas . 

Quando a concentração de sal ele uma água é muito alta, (maior que 2,25 dS/m) 

podem haver problemas com infiltração não importando qual o valor que se tenha em 

termos de TAS. Os valores permissíveis de condutividacle e da TAS são 

interdependentes. 

Esta relação é mostrada na Figura 2.1. As águas elas regiões CI - sI' CI - s2 c 

C2 - S1 são aceitáveis para praticamente todos os tipos ele irrigação; as das regiões CJ 

- S1, c C1 - SJ devem ser evitadas sempre que possível e as demais regiões não 

devem ser usadas para irrigação. 

Outros parâmetros de qualidade agronõmica são: o pH, a concentração ele 

íons cloreto, a relação sódio/potáss io, o teor ele nitrogênio total (N-Totr, as fonnas 

de compostos nitrogenados que integram o N-Tot são, basicamente, o nitrogênio 

nitrato (N-NO.J), o nitrogênio amoniacal (N-NH+4) e o nitrogênio orgânico (N-Orgr, 

a concentração ele boro, arsênio, biociclas (pesticidas e herbicidas) c outros elementos 

vestigiais diversos. 
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Figura 2. 1 - Diagrama de avaliru;iio da CJUalidadc de água de irrigação. 
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Fo nte: Adaptado de MARECOS DO MONTE (1994) apud. RICHARDS, L A. (1954) Diagnosis and 

improw•menr of saline and alkali soils. -Agricultura( Handboo k n". 60", Washington D.C., Uni teci 

Statcs Department of Agriculture . 
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2.2.2- Qualidade Microbiológica 

SHUV AL et ai. (1986) observaram que, do ponto de vista sanitário, cet1os 

grupos de patogênicos mostram maior risco de transmissão ele doenças do que outros. 

No caso de infecções transmitidas pela utilização de águas residuárias, os helmintos 

apresentam maiores riscos (ou maior potencial de risco) devido a·o longo pel'iodo de 

latência (no solo, na água ou nas cultmas) requerido antes de tornarem-se infectantes, 

longa persistência no ambiente e praticamente nenhuma imunidade do hospedeiro. 

Em contrapm1ida, os vírus entéricos humanos mostram os menores riscos, 

principalmente devido à imunidade que eles proporcionam ao hospedeiro depois de 

infecções contraídas anteriormente e alguns podem ser prevenidos por vacinas como: 

Poliovirus (poliomielite); Echovirus (meningite) e alguns vírus causadores de 

hepatites. Além di sso, quando se alcançam baixas concentrações de coli formes fecais 

(ou de estreptococos fecais), embora os vírus patogênicos ainda possam estar 

presentes, é bem provável que estejam em baixas concent rações e inferiores à dose 

infectante (número mínimo de microrganismos necessári os para causar infecção), 

oferecendo, assim, pouco risco à saúde. Os riscos de in fecções devido aos 

protozoários e bactérias são intermediários, estando entre os riscos dos vermes e dos 

vírus (Tabela 2.4). 

Além de persistirem por longos períodos no me10 ambiente, os ovos de 

helmintos apresentam elevada resistência a vários processos de tratamento e baixa 

dose infectante, sendo necess<irio apenas um ovo viável para causar a in fecção, 

ANDREOLI et a/ (2000). Alguns processos de tratamento nos quais os ovos ele 

helmintos apresentam elevada resistência são lodos ativados, reatores UASB, valos 

ele oxidação, filtros biológicos aeróbios. 

Segundo CEBALLOS (1990), os ovos de helmintos apresentam uma ampla 

distribuição geográfica, alta freqüência de parasiti smo na população brasil eira e as 
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pessoas infectadas eliminam grande quantidade de ovos (por exemplo, as pessoas 

infectadas com Ascaris /umbricoides eliminam cerca de 104 ovos/grama de fezes). 

Tabela 2.4 - Características epidemiológicas de patogênicos entéricos, confrontando seus efe tivos 

potenciais de causar infecções em sistemas de irrigação com águas residuárias. 

Persistência Dose Veiculação ou t·otas Latência/Estágio de 

Patogênico no meio infecl iva Imunidade da infecç;'io desenvolvimento no 

mnhienle mínima solo 

Principalmente contato 

Vírus Média Baixa Grande doméstico com Não 

alimentos c <Ígua 

Curta/ l'vlédin/ Pequeno/ Principnlmente contato 

Bnctéria Média Alta Médio doméstico com Não 

alimentos e águn 
,-

Baixa/ Nenhum/ Principalmente contato 

Protozoário Curta Média Pouco doméstico com Não 

nlimentos e água 

Principalmente contato 

Hclmintos Longa Bnixa Nenhum/ com o solo e com Sim 

Pouco alimentos fora da 

residência 

Fonte: WHO ( 1989) , p. 35, adaptado. 

Os vermes apresentam-se, assim, como um dos mais importantes indicadores 

de qualidade de águas residuárias tratadas a serem utilizadas na irrigação, por serem 

geralmente mais persis tentes que os demais microrgani s tnos e também pela grande 

impot1ância que apresentam em termos de saúde pública, dado os graves quadros 

patológicos que ocasionam ao homem . Portanto, é importante estudar um sistema de 

tra tamento apropri ado para remover ovos de helmintos em sistemas de reuso. Apesar 

dos crit é rios de qualidade microbiológicos recomendados pela OMS (ver Tabela 2.3) 

usarem como parftmctro a média aritmét ica do número de ovos de nematóides 

intestinais por litro de efluente, as metodologias utilizadas para pesq uisa destes ovos 

em tais sis temas ainda não são padronizadas. Além disso, existem poucos dados 

disponíveis sobre programas de monitoramento c de informações sobre os 
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mecanismos de remoção de ovos de helmintos em lagoas de estabilização. Pouco 

também se conhece sobre as técnicas de determinação de ovos de nematóides no solo 

e nas cu lturas, sendo importante a t·ealização ele estudos epidemiológicos para que se 

possa ava li ar os riscos reai s por meio de um diagnóstico parasitológico do reuso ele 

águas, considerando a saúde dos trabalhadores rurais e consumidores. 

Vírus, bactéri as, protozoários e helmintos apresentam diferentes tempos de 

sobrevivência em distintos ambientes, como pode-se observar na Tabela 2 .5. Nota-se 

que em geral os helmintos possuem vida mais longa do que as bactérias e os 

protozoários e a persistência dos patogênicos sobre as culturas é muito menor do que 

no solo, pois na superfície das culturas os patogênicos estão mais expostos à radiação 

sol:1r e à falta de umidade. Em alguns casos, entretanto, o tempo de sobrevivência 

pode ser sufi cientemente longo para apresentar risco potencial a trabalhadores que 

manuseiem ou a consumidores de tais culturas, especialmente quando a 

sobrevivência dos patogênicos é mais longa que o ciclo de desenvolvimento da 

cultura . 

Segundo EPA (1994), os ovos de heltnintos podem persistir nas plantas por 

um pei'Íodo aproximado de até cinco meses e no solo por até sete anos, represen tando 

um sério problema sanitári o para os sistemas de reuso. 
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Tabela 2.5 - Tempo de sobrevivência de diversos microrganismos patogênicos em diferentes 

ambientes para temperaturas entre 20 e 30°C. Valores limites em parênteses, em dias. 

Nas Fezes e Nas Aguas Sobre as 

Patogênicos Lodos Residuárias e Nos Solos Culturas 

Superficiais 

Vírus: 

Enterovirus (póliovírus", cchovírus 

c cocsackicvirus) <20 {<100) <50 (<120) <20 (<100) <15 (<60) 

Bactérias: 

Coliformes fecaisb <50 (<90) <30 (<60) <20 (<70) < 15 (<30) 

Salmonella spp' <30 (<60) <30 (<60) <20 (<70) <15 (<30) 

Shigella spp <10 (<30) < 10 (<30) ------- <5 (< 10) 

Vibrio cho/cmc <5 (<30) < 10 (<30) < 10 (<20) <2 (<5) 

Protozoários: 

Entamocba hysto/itica (c istos) <30 <30 <10 (<20) <2 (< lO) 

Helmintos: 

Ascaris lumbricoidcs (ovos) Meses Meses Meses <30 (<60) 

Anci/ostomídcos (larvas) -------- -------- <30 (<90) <10 (<30) 

Tacnia saginatad (ovos) -------- -------- Meses <30 (<60) 

Triclwris trichiura (ovos) -------- -------- Meses <30 (<60) 

Fonte: Adaptado: Dados relativos aos solos e culturas, devidos a FEACHEM et ai. (1983) e dados 

relativos às fezes, aos lodos e às águas residu<irias e superficiais, devidos a MARA & CAIRNCROSS 

(1989). 

As informações complementares que seguem, relativas à sobrevivência de alguns patogênicos em 
culturas agrícolas, apresentados no corpo desta Tabela, bnseiam-se em Y ATES ( 1998). 

a 
Na grama sob temperatura de 30 a 42°C sobrevivem 8 horas e sob temperatura de 4 a I6°C 

sobrevivem até 2 dias; 

h Na alfafa sob temperatura de 12 a 23°C sobrevivem por I dia e sob temperatura de 9 a I8°C 

sobrevivem até 4 dias. Na grama sob temperatura de 12 a 23°C sobrevivem por até 5 dias; 

c No rabanete c na alface sob insolação sobrevivem 10 dias c na sombra sobrevivem até 30 dias; 

d No pasto (capim para forragem) sob temperatura de 30 oc sobrevivem de 22 a 60 dins e sob 

temperatura de 10 a I6°C sobrevivem de 30 a 21 O dias. 
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2.2.3 - Classificação dos Helmintos 

A designação "helmintos" refere-se a três classes de invet1ebrados, 

usualmente conhecidos por vermes, que parasitam os seres humanos c os animais, 

são elas: 

Cestoidea 

Vermes planos 

Trema toda 

Nematoda } Vermes cilíndricos 

O ciclo de vida dos helmintos pode ser direto ou requerer um ou mais 

hospedeiros intennecliários, mas, forçosamente, possuem um período de latência fora 

elo trato gastrointestinal, antes de tornarem-se infectantes para o hospedeiro, sendo 

isto o que garante sua longa sobrevivência no meio ambiente. A principal 

transmissão destes parasitas dá-se através de materiais contaminados, tendo como 

principal veículo a água, os alimentos e o solo contaminados com ovos e larvas. 

Quando "lançadas" no solo ou em culturas agrícolas irrigadas com águas residuárias 

não apropriadas, estes nematoídes podem infectar novos hospedei ros de forma 

bastante simples: a transmissão dá-se pela ingestão de larvas encistadas ou ovos; por 

penetração na pele; através de contato com águas contaminadas; transmitidos pelo 

solo, pela ingestão ele vegetais contaminados c podem ainda ser transmitidos por 

artrópocles. Sabe-se que estes paras itas estão presentes nas fezes de pessoas 

infectadas c doentes, porém eles também podem ser excretados por portadores 

saudáveis. Sabe-se ai nda que, enquanto alguns helmintos não nprescn tam 

importância para a saúde pública, não manifestando relação epidemiológica, out ros 

são de grande interesse sanitário. 
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Os cestóicles e os trematódeos caracterizam-se por serem aplainados, 

apresentando forma de fita. Os primeiros têm o corpo segmentado, são hermafroditas 

e a infecção acontece por meio de larvas encistadas. Os segundos são assegmentaclos, 

em forma de folha c geralmente são hermafroditas. Eles são platelmintos e possuem 

um complexo ciclo de viela envolvendo um ou mais hospedeiros intennediários . Os 

nematóides incluem grande número de espécies de helmintos e podem ser parasitas 

do homem c dos animais. Estes vermes possuem o corpo cilíndrico c não 

segmentado, apresentando, usualmente, sexos separados c as fêmeas da espécie são 

geralmente maiores que os respectivos machos. 

CAIRNCROSS & FEACHEM (1983) apresentam Classificações Ambientais 

de Infecções englobando uma variedade de vermes parasitas que podem ser 

considerados de interesse do ponto de vista sanitário. Dentre eles incluem-se os 

vermes parasitas classificados na Categoria III (vermes causadores de doenças, 

transmitidos por meio do solo e que não necessi tam de hospedeiro intermediário), os 

helmintos enquadrados na Categoria IV (Taenia saginata e T solium) que 

necessitam de um hospedeiro intermediário (bovinos e suínos) e os vermes da 

Categoria V (helmintos que requerem um ou dois hospedeiros intennediátios 

aquáticos) que compreende vermes parasitas causadores de doenças por ingestão ele 

água contaminada ou por penetração na pele por meio de contato com estas águas. 

O desenvolvimento da fase infectante elos parasitas é facilmente conseguido 

quando águas residuárias contendo ovos de helminto são utili zadas em irrigação de 

culturas agrícolas. Nestas condições, os ovos de helmintos podem sobreviver por 

tempo bastante prolongado, vá rios meses ou até mesmo alguns anos, dependendo elas 

condições ambientais. Eles sobrevivem em diferentes meios, especialmente em solos 

úmidos, sombrios c com temperaturas médias de 28°C. Os cistos destes parasitas são 

semelhantes aos vírus quanto ao fato deles não repro~uzirem no ambiente, mas 

somente no hospedeiro. 

Os helmintos, que constituem a Categoria III, também conhecidos por 

geohelmintos, são excretados com as fezes mas não são imediatamente infecciosos, 
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requerendo um certo período de desenvolvimento em condições ambientais 

favoráveis ao desenvolvimento da fase infectante destes parasitas, as quais são 

facilmente encontradas em sistemas de inigação de culturas agrícolas localizadas no 

nordeste brasileiro. A infecção de tais helmintos apresenta maior risco potencial para 

a saúde pública quando se pratica a reutilização de águas residuárias na agricultura. 

A infecção pode ocorrer através da penetração pela pele em contato com solos 

contaminados, caso de Ancylostoma duodenale e Necator americanus (ambos 

conhecidos como Ancilostomídcos), ou através de ingestão de vegetais ou cereais 

contaminados, caso de Ascaris lumbricoides (popularmente conhecidos como 

lombri ga) e Triclwris tricltiura. Segundo MARA & SILVA (1986), estes vermes 

existem em abundância em nosso país . 

Dentre os hclmintos, os nematoídes são os que apresentam maior interesse em 

s istemas de rcuso. Segundo WHARTON (1986), a epidemiologia da infecção com 

nematoídes, como Ascaris lwnbricoides, Emerobius vem iculares e Triclturis 

tricltiura , depende do longo período de sobrevivência destes ovos fora do 

hospedeiro. O Ascaris lumbricoides é o agente causador da helmintíase mais comum 

no homem, responsável por cerca de 30.000 mortes por ano em todo o mundo. Estes 

vermes possuem grande resistência no solo, favorecendo a contaminação do meio 

ambiente. Eles reproduzem-se em abundância no organismo humano, fazendo com 

que a reinfecção fa voreça sua grande taxa de incidência, principalmente em áreas 

desprovidas de infra-estrutura sanitária. 

Devido ao fato dos ovos de Ascaris ssp. serem os ovos de helmintos mais 

freq üentemente encontrados em estações de tratamento de águas residuárias, e por 

serem um dos patogênicos mais resistentes encontrados em sistemas de reuso, tem 

sido comum muitos autores realizarem pesqui sas com estes ovos c até mesmo ut ili zá

los como indicadores de helmintos. Esta escolha facilita, por exemplo, a troca de 

informações entre pesquisadores. Por esta razão, em di versos trabalhos encontrados 

na literatura, os parâmetros estudados têm sido determinados pesquisando-se ovos de 

helmintos, tendo como base as respostas obtidas para o Ascaris ssp. Entretanto, 

HINDIYEH (1995), de acordo com pesquisas de campo reali zadas na Jordânia, não 
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recomenda utilizar ovos de Ascaris ssp. como um bom indicador de remoção de 

helmintos em lagoas de estabilização. Esta autora observou que as lagoas anaeróbias 

foram mais eficientes do que os valos de oxidação no que diz respeito à destruição 

desta espécie ele ovos de hclmintos em pat1icular, assim como na inibição do 

desenvolvimento destes ovos nas camadas elos respectivos lodos destes sistemas de 

tratamento. Assiin, se respostas pat1iculares são obtidas (isto é, respostas que não são 

observadas para outros ovos), convém observar com mais cautela os resultados que 

se fundamentam apenas em ovos de Ascaris ssp. 

WHARTON (1986) comenta que a casca elos ovos ele nematóicles apresenta-se 

como uma das est111turas biológicas mais resistentes, a qual oferece um alto grau de 

proteção, favorecendo assim o desenvolvimento elo embrião. Este autor observou 

que, com exceção dos solvelltcs, lipídios, gases e água, a membrana elos ovos é 

impermc<lvel a muitas substâncias. Segundo BIRD & McCLURE (1976), a 

membrana dos ovos de nematóicles é composta por três camadas: uma interna de 

lipídio- camada "ascaroside"- uma intermediária, de proteína - camada "chitinous" 

- e uma camada externa -camada "vite/line". A principal baneira responsável pela 

impermeabilidade ela casca destes ovos é a camada interna de lipídeo. Estes autores 

sugerem que a camada externa também atua como um tipo de peneira, permitindo, 

por exeniplo, a penetração do oxigênio para o desenvolvimento da larva, enquanto 

previne a penetração de moléculas maiores que a água. 

2.2.4 - Remoção de Patogênicos 

SACRAMENTO (1991) apresenta um levantamento das eficiências de 

remoção de ovos de helmintos em diversos tipos de ETAR. Segundo esta autora, 

através ele sedimentação primcíria, verificam-se as remoções de 35 a 96%, em 

processos de lodos ativados de 78 a 100%, em leitos percoladores de 2 a 100%, em 

biodiscos de 50 a 79%, em va los de oxidação de 81 a 100%, em lagoas aeradas de 50 

a 100% e em lagoas de estabilização de 88 a 100%. Esta autora realizou também 
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levantamento literatura sobre as concentrações de ovos de helmintos em águas 

residuál'ias sanitárias brutas em diversos países e concluiu que estas águas 

apresentam grande variabilidade, de O a 8000 ovos por litro. Esta variabilidade deve

se provavelmente não só às especificidades dos locais onde foram pesquisados, com 

condições sócio-econômicas, climáticas e de acesso aos serviços de saneamento 

muito distintos, quantidade de pessoas portadOI'as infectadas, como também à 

utilização de diferentes metoclologias de pesquisa de helmintos. 

MARA & PEARSON (1987) alertam que existem poucas publicações com 

dados que venham garantir com segurança a aplicação ele lodos de lagoas anaeróbias 

sobre o solo sem qualquer outro tratamento. Além disso, se conhece pouco sobre a 

quantidade e a viabilidade ele ovos de helmintos sob aplicação prolongada (ele 1 a 3 

anos) no solo, sendo recomendado, do ponto de vista hclmintológico, conhecer 

adequadamente o período de persistência destes ovos sob di sposição de enuentes c 

lodos de lagoas ele estabilização em solos a serem utilizados na agricultura. 

Um desdobramento do trabalho reali zado em conjunto com o LNEC permitiu 

ao autor desta Tese deslocar-se à Jordânia em abril de 1997, onde foi realizado o 

"Workshop sobre Avaliação de Helmintos e Patogênicos em Sistemas de Rcuso de 

Águas Residuárias" e um "Curso de Treinamento sobre Contagem, Identificação e 

Testes de Viabilidade de Ovos de Helmintos" na Universidade da Jordânia, tendo a 

oportutúdade ele visitar o sistema de lagoas de estabilização ele Khirbet As-Satma, 

localizado nas proximidades da cidade de Zerka, a 35 km a noroeste de Amã. 

Consiste em um dos maiores complexos de lagoas instal ados em países em 

desenvolvimento. A estação ele As-Samra constitui-se ele 30 lagoas de estabilização 

arranjadas em três linhas. Cada uma consiste ele 10 lagoas em série, duas das quais 

são anaeróbias seguidas de 4 lagoas ra cultativas e de 4 lagoas de maturação, 

ocupando uma área de 200 ha. 

Esta ETAR, que serve a metade da população da Jordânia, foi originalmente 

projetada para receber carga hidráulica de 68.000 m3/clia c atualmente recebe em 

torno de 170.000 m3/dia . Produz efluentc que não cumpre às normas nacionais nem 
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internacionais para reuso de eflucntcs na irrigação. A situação local é agravada pelo 

baixo consumo per capita, em torno de apenas 40 1/hab/dia, produzindo efluente com 

a lta concentração de matéria orgânica c com grande quantidade ele sólidos. O 

acúmulo de lodo nas lagoas de estabili zação é um dos principais problemas desta 

estação de tratamento de águas residuárias. 

A viabilidade destes sistemas em países com características adversas quanto à 

escassez dos seus recursos hídricos é tema de contínua discussão. Nas Figuras 2.2, 

2.3 e 2 .4 apresentam-se fotos do sistema mencionado. 

Sabe-se que, na prática, aplica-se o reuso ele <iguas t·esiduárias na irrigação em 

larga esca la, quase sempre de maneira inadequada, sem nenhuma precaução, não 

somente em regiões <1ridas ou semi-áridas, mas também nos períodos de estiagem em 

regiões úmidas. Um exemplo de reuso não planejado é a utilização de vários rios do 

estado de São Paulo para fins de irrigação, quando estes recebem esgoto in natura e 

são reutili zados antes da autodepuração. 

BARTONE & ARLOSOROFF (1987) recomendam critérios para o efetivo 

tratamento de águas residuárias para reuso de irrigação em países em 

desenvolvimento. Em ordem de prioridade, eles são assim apresentados: (1) máxima 

remoção de helmintos; (2) efetiva remoção de bactéri as e vírus patogênicos e (3) 

isentos de odores e aparência desagradável (por exemplo pela redução de DBO). 

Segundo estes autores, lagoas de estabilização em série são uma das alterna! i v as 

apropriadas para o tratamento elas águas resicluárias visando ao reuso, podendo 

produzir um efluente li vre ele odor e rico em nutrientes atrati vos para o uso agrícola. 

As vantagens potenciais que os sistemas de lagoas de estabilização apresentam no 

que di z respeito à qualidade do efluente são: apropriação às condições climáti cas das 

regiões "quentes", robustez, fl exibilidade, baixo custo de implantação e manutenção. 

Assim, seu uso é atraente para ser aplicado em regiões semi -áridas, como é o caso do 

nordeste brasileiro. 



-------- ----
--~- ------------------------------------------;- ..,. .. 

Figura 2.2 - Clima árido nas imediações do rio Jordào. 

---
------

,. ,, 

Figura 2.3 -Sistema de lagoas de es tabilização de AI-Sanua- Jordània. 

Figura 2.4 - Vale do rio Jordào onde é praticado o reuso de águas residuárias. 
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2.3 - Potencial de Aplicação do Reuso de Águas Residuárias 

Como resultado da escassez das alternativas de suprimento de água para as 

atividades humanas e do conhecimento adquiddo acerca elas vantagens do reuso de 

água, nos últimos 30 anos tem-se observado o aumento do interesse em utilizar os 

efluentes tratados para irrigação de culturas e ele áreas verdes, principalmente em 

regiões á !'idas e semi -áridas. Este aumento de sistemas de reuso tem sido usado 

principalmente para a produção de alimentos, renorestamento e paisagismo de áreas 

urbanas e parques. Orientações e regulamentações foram produzidas em diferentes 

pat1es elo mundo, baseadas, infelizmente, na simples presença de patogênicos entre 

os hospedeiros e em evidências epidemiológicas ele transmissão de diarréia causada 

pela prática do reuso. Esta evidência não deve ser descat1ada, mas procedimentos 

altemativos devem ser propostos, para não inviabilizar o reuso. 

A importância das águas residuárias como fonte de irrigação em regiões 

áridas e semi -áridas, em países desenvolvidos e em desenvol vimento, é ilustrada na 

Tabela 2.6, que mostra a disponibilidade de águas residuárias como porcentagem elo 

total da demanda de água para irrigação. Estes dados indicam o potencial da 

atividade agrícola baseada no reuso de <Íguas residuárias que pode ser desenvolvido 

nas periferias da maioria das <ircas metropolitanas. 

A reutilização agrícola de águas rcsiduári as tem sido considerada na Tunísia 

como uma impot1ante estratégia para conservação dos escassos recul'sos hídricos 

daquele país da África do Norte. Praticada há muitos anos, impulsionada pelas 

próprias necessidades locais, a reutili zação tem crescido e ganhado cada vez mais 

importância . A área irrigada com águas resicluárias cobria 64 12 ha em 1997 e previa

se para os próximos anos atingir 20.000 ha. 



Tabela 2.6 - Rcuso de águas residuárias para irrigação em diversos países. 

País (Cidadl') Volume reutilizado 

em milhões de m3/nno 

Austrália 149 

China 10.000 

Chile (Santiago) 190 

Alemanha 100 

Índia 730 

Israel 152 

México (Cidade do México) 1.500 

África do Sul 70 

Tunís ia (Tunis) 68* 

EUA (Arizona) 790* 

* exlt!nsào planejada do reuso existente 

~'* condicionado à estação seca 

Fonte: BARTONE & ARLOSOROFF (1987) 

% do total % do total 

de esgoto irrigado 

l1 -

27 -

100 100** 

3 lO 

55 -

85 18 

100 80 

16 -
75* -

- 27 
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Segundo BARTONE & ARLOSOROFF (1987), neste ano a China possuía 

mais de 1,33 milhões de hectares irrigados com esgotos domésticos. 

BAUMANN & KARPE (1980) comentam que, na China, em 1958, Mao-Tse

Tung recomendou que fosse propagada e promovida, para o desenvolvimento da 

agricu ltura, a tecnologia dos biodigestores rurai s. Entretanto, os primeiros testes bem 

sucedidos só ocorreram em 1972 e a difusão para todo o país deu-se somente a parti r 

de 1976, mas já em 1987 existiam mais de 7 milhões de unidades instaladas por todo 

o país. Este mutirão de propagação do saber é um exemplo de que, com vontade 

política, é possível propiciar uma viela melhor para a maiori a da população. Em 

1966, por exemplo, 90% de todos os excretas acumulados neste país foram reusados. 

A criação de peixes em lagoas alimentadas com excretas humanos c de ani mais, 

res íduos das colheit as etc, constituíam, em 1978, em tomo de um terço da produção 

mundial de peixes de água doce - 2,5 milhões de toneladas. 

Em termos de América do Sul e Central, uma das bem sucedidas iniciati vas 

visando o rcuso de águas residuárias é o traba lho desenvolvido pelo Centro de 
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Estudos Pan-Americanos em Engenharia Sanitária (CEPIS). Os pesquisadores do 

CEPIS, LÉON & MOSCOSO (1995), relatam um projeto referente às lagoas de 

estabilização de San Juan, onde foi realizado um estudo de avaliação dos riscos para 

a saúde devido ao uso elas águas residw1rias na irrigação e na aquicultura. Neste 

projeto, eles utilizaram os efluentes ele lagoas ele estabilização tanto para irrigação 

como para criação de peixes e concluíram que este reuso é uma impot1ante opção 

técnica c economicamente viável. 

Embora a crescente demanda de sistemas de reuso, principalmente na 

agricultura, aponte para a necessidade ele avaliar os problemas de saúde relacionados 

com a presença de parasitas, pode-se di zer que o atual estado do conhecimento não 

permite uma avaliação da eficiência de vários métodos de tratamento sobre a 

sobrevivência desses parasitas. Assim, histori camente, vê-se que poucos estudos 

foram publicados nas décadas de 1940 c 1950, entre os quai s destacam-se CRA1v1 

(1943), CRAM & HICKS (1944), WANG & DUNLOP (1954). Especificamente, 

com respeito ú sobrevivência de patogênicos em sistemas de lagoas de estabilização, 

destacam-se trabalhos mais recentes, como SCHWARTZBROD et al (1987) e 

A YRES et ai (1993). 

De forma geral, considerando a importância do tema, pode-se afirmar que a 

OMS (WHO, 1989), a EPA (J992) e pesquisadores como SCHWARTZBROD et ai 

(1991), AYRES (1992) e REIMERS et al (1989) identificaram as seguintes 

prioridades para futuras pesquisas: 

• necessidade de avaliar a concentração de patogênicos, especialmente de ovos de 

helmintos, em efluentes de vá ri os processos de tratamento, principalmente em 

lagoas ele estabili zação; 

• reali zar pesquisas com o objetivo de desenvolver técnicas efetivas para a 

completa inati vação de patogênicos em enuentcs ele processos de tratamento de 

águas residuárias; 

• neccssielaele ele desenvolver técnicas ele rotina para determinação de ovos de 

helmintos viáveis. 
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2.3.1 - Considerações sobre a Importância do Reuso de Águas 

Com o objetivo de enfatizar a importância do tema "Reuso de Água" para a 

atua lidade e para o futuro, faz-se, a seguir, alguns comentários pertinentes a este 

assunto. 

A água de boa qualidade é um recurso finito, que está tornando-se cada vez 

mais escasso principalmente em áreas áridas e semi -áridas. Por exemplo, muitos 

países mediterrâneos apresentam recursos hídricos escassos ou cstressadost. Dentre 

eles estão a Tunísia, com 540 m3/per capita/ano, Argélia, 689 m3/per capitafano, 

Líbia, 1 O 17 m3/per capita/ano, Marrocos, 1117 m3 /per capita/ano, Egito 1123 nr'/per 

capita/ano, Jordânia, 285m3/per capitafano c Israel com 473 m~/per capita/ano. 

A definição de aridez adotada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP) emprega o índice ele aridez, da fórmula de Thornthwaite, ajustada 

por Penman. Conforme esta definição, o grau de aridez de uma região depende da 

precipitação pluviométrica (P) e ela Evapotranspiração Potencial (ETP). 

Para ressaltar a importância do problema estudado neste trabalho, apresenta

se, na Tabela 2.7, outra classilicação ele clima que leva em conta apenas a 

intensidade de precipitação atmosférica. Neste caso, observa-se que sob esta outra 

classificação, as regiões áridas e semi-áridas ocupam área que corresponde a 55 % da 

superfície continental. 

1 Regiões com recursos hídricos na faixa de 1000 a 1600m-'fper capitafano apresentam recursos 

hídricos estressados, com problemas de escassez agravados em anos de seca. São consideradas áreas 

com escassez quando estes recursos hídricos renováveis, anuais de uma região, são menores que 

1000m3/pcr capitafano. Segundo ROSEGRANT & PEREZ (1995), abaixo deste nível de 

disponibilidade, considera-se como apresentando uma grave restrição ao desenvolvimento sócio

econômico e a qualidade ambiental da região. 
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Tabela 2.7 - Distribuição das terras no mundo, de acordo com a prec ipi tação atmosférica. 

Classificação climát ica Precipi tação média anual Percentagem da superfície 
(Regiões) (mm) terres tre 

Áridas 
Menos de 250 25 

I (P < 400 nun) 
Semi-áridas 

250 -500 30 
I (400 <P <600) 
Sub-úmidas 

500 - 1.000 20 
(600 < p < 1.000) 
Úmidas 1.000 - 2.000 20 
( 1.000 < p < 2.000) 
Muito úmidas Mais de 2.000 5 
(P > 2.000) 

Fonte: Adaptado de DAKAR (1987) 

Nos desert os continentais, as precipitações anuais são inferi ores a 250mm, 

regist rando-se no Chile valol"es de até 12mm. Mas não são somente as precipitações 

pluviais que caracteri zam um cl ima. Por exemplo, o deserto de São João, nu sudeste 

do Rio Grande do Sul, apresenta precipitações bem distribuídas, com totais anuais na 

faixa de 800 a lOOOmm. As áreas mais secas do Nordeste com sua vegetação de 

caatinga, solos rasos e pedregosos e ri os intermitentes são característi cas de clima 

semi-árido. A Figura 2.5 apresenta mapa do Brasil no qual estão evidenciadas as 

áreas mais áridas c destacadas as áreas de ri sco de deset1ificação do nordeste 

brasileiro que, segundo a EMBRAPA (1996), tem como ptincipais causas o uso 

inadequado do solo c o desmatamento. 
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Figura 2.5 - Áreas mais áridas da América do Sul, com destaque para as áreas em risco de 

deserti ficaçào do nordeste brasileiro e os núcleos de desertificaçào com intensa degradação. 

Fo nte: MMA ( 1998). 
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Em 1996, estimava-se que no mundo cerca de 1,2 bilhão de pessoas eram 

afetadas pela desertificação (EMBRAPA, 1996). Segundo esta publicação, no Estado 

do Ceará a descrtificação atingia 13% do estado, local izada principalmente na região 

dos Inhamuns. Segundo estudo do balanço energético realizado pela companhia 

energética COELCE em 1993, neste ano, a lenha e o carvão correspondiam a 33% do 

consumo de energia do estado (29% e 4%, respectivamente) (EMBRAPA, 1996), o 

que torna o processo de desertificação mais grave, dada a dificuldade de regeneração 

da mata de capoeira. 

Com a crescente demanda de água para a agricultura irrigada, os recursos 

adicionais de água apropriada para o consumo humano serão provavelmente obtidos 

pela redução da quantidade utilizada para irrigação. Isto pode ser alcançado por uma 

série de medidas . Uma delas será melhorar a eficiência da tecnologia de irrigação, 

aumentando a produtividade sem aumento do consumo ele água. Não se deve 

esquecer que, embora a agricultura irrigada seja um grande consumidor de água, ela 

promove significativa produção de alimentos e geração de renda no meio rural. Uma 

das maneiras ele aumentar a produção agrícola sem usar águas limpas é promover a 

reutili zação ele águas rcsiduárias na irrigação, com manejo adequado, de forma 

sustentável, procurando minimi zar os efeitos nocivos desta intervenção. 

Nas periferias elas nossas cidades, o ciclo ingestão-excreção-ingestão 

confunde-se com o próprio ciclo da pobreza. Esta parece uma alirmação "forçada", 

que conduz à pergunta: o que tem a ver a pobreza com as questões do meio 

ambiente? A resposta deve ser corajosamente colocada em termos de causa e efeito, 

pois a pobreza e a deterioração ambiental se inter-relacionam. Embora os pobres 

sejam os que mais sofrem com um ambiente de bai xa qualidade, muitas vezes, 

equivocadamente, são responsabilizados pela poluição do ambiente degradado onde 

vivem. Portanto, são muito mais vítimas do modelo de desenvolvimento adotado. 

São os pobres que por força ela necessidade ocupam as áreas de risco c de proteção 

permanente (ou que deveriam ser assim classificadas) com seus casebres, em 

condições subumanas, excluídos ele todo o processo de justiça social. Evidentemente, 
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eles não geraram a deterioração ambiental, mas vivem nos locais mais deteriorados, 

uma vez que não têm acesso a outro local. São populações que vivem as 

conseqüências do modelo econômico adotado, expulsas elo meio rural, como 

decorrência do latifúndio ou mesmo da falta de condiçôes ambientais que pudessem 

garantir o seu sustento. Largados em um ambiente no qual não foram criados (nas 

grandes cidades), muitas vezes não se quali ficam para a permanência nela, mas 

sobrevivem dos restos da mesma, do que sobrou dos abastados. São os escravos ela 

pobreza. De forma talvez mais objetiva, a exclusão a que estão condenados é 

promovida pela chamada ação antrópica, que se apropriando dos recursos naturais 

em busca de acumulação de riquezas e ele lucros, marginaliza pa11e ponderável de 

seus semelhantes, fa bricando uma grande maiori a de excluídos. Assim, a "seca" 

como problema, é muito mais a incapacidade social c política de resolver a fundo a 

relação ela população com o modelo de desenvolvimento adotado do que a ausência 

de tecnologias apropriadas a esta realidade. 

Para que um investimento em um sistema ele reuso resulte no máximo ele 

benefíci o, a experi ência do autor permite di zer que se faz necessária a pa11icipação 

elos usuários tanto no processo elecisód o, como na contribuição para a manutenção 

elo sistema. Daí considera o autor ser importante que esta discussão seja conduzida 

de maneira mais rea lista. Talvez alguns a considerem trivial, redundante ou mesmo 

imprópria para ser lembrada em uma tese, mas a realidade observada para as 

populações periféricas é subumana e insustentável. Assim, reforça-se aqui mais uma 

vez a opinião de que at uando no sentido aqui apresentado está-se caminhando para 

desenvolver tecnologias destinadas à maioria da população e não apenas para uma 

minoria "abastada" (o autor se permite o troca di lho) . 

O estado do Ceará dispõe de precipi tação média de 700 mm distribuídos 

inegularmente no espaço e no tempo. Sua estação chuvosa concentra-se em dois ou 

três meses do ano, isto quando não há seca. De acordo com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos de 1997, os recursos hídricos locais, disponíveis atualmente, não 

são suficientes para explorar todo o potencial dos 300 mil ha de solos irrigáveis, 

mesmo quando todas as barragens planejadas estiverem concluídas, incluindo o 
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Castanhão2
. A transposição de água entre bacias é uma das alternativas a serem 

adotadas, bem como a transposição de água do Rio São Francisco. Nota-se que, neste 

estado ainda nüo existem planos institucionais para a reutili zação de águas 

residuári as na agricultura. 

O Centro de Estudos, Articulações e Referências sobre Assentamentos 

Humanos (CEARAH PERIFERIA, 1997) apresentou em 1997 um relatório contendo 

um inventário de práticas populares e de projetos, onde veri fica-se que, apesar do 

grande c desordenado crescimento da Região Metropolitana de Fot1aleza - RMF, 

ainda há espaço para o desenvolvimento de ati vidades agrícolas. Este relatório 

ressalta que os projetos públicos de assentamentos humanos para fins habitacionais 

deveriam disponi bilizar áreas para atividades agro-urbanas (como plantio de cultura 

de subsistência, hortas, fanmícias vivas, flori cultura e aquacultura) . Dentre as 

conclusões deste relatório, relati vas ao estudo sobre agronomia urbana na RMF, está 

a constatação de que as atividades de agronomia urbana são viáveis de serem 

aplicadas nesta região e devem fortalecer a complementação de renda e produ zir, 

entre outros, impactos: econômicos-sociais, ambientais e nutricionais. Estas áreas 

podem ser utili zadas ainda como um verdadeiro cinturão verde, irrigado com águas 

resicluárias tratadas, contribuindo para a melhori a da qualidade do ar de grandes 

cidades. 

Não apenas a escassez natural de água, devido às características cl imáticas de 

uma região, mas também a escassez dos recursos hídlicos motivado pelo crescimento 

da demanda de grandes aglomerações humanas têm sido moti vo de preocupação, 

pois a cada dia tem sido mais di fiei I atender às necessidades, em quantidade e 

qualidade com viabilidade econômica. 

A transposição de águas, de lugares cada vez mais distantes, tem ocasionado 

aumento dos custos dos sistemas de abastecimento, o que leva os plancjadores a 

2 Em constmção no município de Alto Santo-CE, maior obra hídrica do Brasil, com a 

capacidade de armazenar 6,7 bilhões de mJ de ügua. 
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buscarem no rcuso da água uma das alternativas mais apropriadas para evitar o 

racionamento. Isto porque o modelo dominante insiste em utili zar água potável para 

dar descarga c servir de veículo para dejetos humanos, inviabilizado o abastecimento 

mesmo em regiões com recursos hídricos abundantes (e escassez relativa face à 

demanda) como a Região Metropolitana de São Paulo. Os trabalhos de MANCUSO 

(1992 e 1989) tratam sobre o potencial de reuso da água na Cidade de São Paulo. 

Assim, a idéia de valori zar os eflucntes ele estações ele tratamento de águas 

residuárias tende a ser cada vez mais atraente c apresentar um grande crescimento 

nas próximas décadas. 

Intemacionalmentc, a água considerada tão abundante tem sido o moti vo ele 

muitos conflitos. A Na1mbia e a Botsuana, na África, por exemplo, armam-se para 

uma futura guerra pelo domínio das fontes de água existentes na região. Já 

israelenses, s írios, jordanianr;>s e palestinos lutam cada vez mais por água, ao invés de 

petróleo. 

Já em meados desta década, segundo o Banco Mundial, cerca de 250 milhões 

ele pessoas, distribuídas em 26 países, enfrentavam escassez crônica de água. O 

Banco Mundial prevê que em 2025 este número sa ltará para 3 bilhões em 52 países. 

Atualmente, existe o paradoxo de se ter um quarto da população do planeta não 

conhecendo a água encanada e sabe-se que a demanda mundial por água tem dobrado 

a cada 21 anos. Os processos de clcsertificaçào em curso já afetam cerca de 35% ela 

superfície terrestre (45 x 106 km\ onde habitam mais de 850 milhões de pessoas 

(OLIVEIRA, 1996). 

Hoje, após décadas de desperdício, a água é entendida como um bem finit o e 

de va lori zação econômica, mas o que se espera para daqui a 30 anos? Seguramente 

as águas residuárias farão parte dos planos de recursos hídricos, que deverão prever a 

demanda para as diversas atividades humanas das próximas décadas. 
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A fim de incentivar a mobilização da comunidade internacional para lutar 

contra a desertificação, que atinge hoje 250 milhões de pessoas, reali zou-se em 

Dacar (etJl dezembro ele 1998) a 11 Sessão da Conferência das Pat1es à Convenção 

Sobre a Luta Contra a Desertificação. Esta conferência mundial foi organizada pela 

ONU e um de seus objetivos é sensibilizar a comunidade intemacional para ajudar os 

países atingidos pela desertificação a enfrentar este flagelo. 

Embora o rcuso de águas seja necessári o, conforme mencionado neste 

capítulo, não há em âmbito nacional uma política condizente com o interesse que o 

tema exige. O Brasil não possui uma política que contemple diretamente o reuso ele 

águas. A Polít ica Nacional de Recursos Hídricos de 1997 MMA (1 999), não aborda 

di retamente o reuso, apenas faz uma associação entre uso e qualidade ela água como 

uma medida ele economia e conservação elos recursos hídri cos. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente c Desenvolvimento 

(UNCED), conhecida como Rio-92, congregou representações do mundo inteiro para 

discutir a preservação do meio ambiente c, em part icular, em relação aos recursos 

hídri cos. Num dos compromissos firmados, "AGENDA 21" , nos seus art igos 12, 14 

18, 21 e 30, aborda o tema do reuso de águas. O arti go 18, por exemplo, trata 

diretamente do reuso e preconiza no sentido de definir ações que assegurem uma 

oferta ele água em quantidade e qualidade adequadas, obedecendo ao princípio elo 

desenvolvimento sustentável para possibilitar a mitigação elos efeitos de enchentes, 

secas, deserti ficação e poluição. As nonnas ISO 14.000 (série) apenas contemplam o 

reuso quando determinam que os recursos naturais devem ser poupados c os resíduos 

minimizados . 

2.4 - Metodologias de Contagem de Ovos de Helmintos 

Neste item são abordadas as metodologias de pesquisa de ovos ele helmintos 

em üguas residuürias brutas e tratadas, no solo e em culturas irrigadas. 
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Embora as técnicas de contagem de ovos c larvas de helmintos, que parasitam 

o intestino humano, em fezes, sejam bem conhecidas e padroni zadas pela 

parasitologia médica (BAILENGER, 1979), no que diz respeito à detecção de ovos 

ele helmintos em águas residuárias, estas técnicas ainda não são muito conhecidas. Se 

considerarmos a detecção no solo e em culturas inigadas em sistemas de reuso, tai s 

técnicas são ainda menos conhecidas. Como introdução ao tema, pot1anto, vale 

lembrar que as técnicas ele contagem de hclmintos utili zadas na engenhalia sani tária 

são adaptações e utili zam os mesmos princípios básicos elas técnicas ele aná lise 

clínica para determinação de ovos ele helmintos em fezes humanas. Assim, os 

métodos de contagem de ovos ele helmintos geralmente utilizam-se de: sedimentação, 

filtração, flotação ou combinações destas operações para concentrar os ovos a serem 

observados. Além da divers idade ele meios onde podem ser encontrados os ovos de 

helmintos em s istemas de reuso - em águas residuürias brutas e tratadas, em lodos, 

em solos e em culturas irrigadas - apresentam morfologias variadas e ciclos 

complexos ele reprodução, ex ist indo uma grande variedade de espécies destes ovos 

que são encontrados em seres humanos e em animais. Estes enteroparasitas podem 

estar presentes em vari ados tamanhos, densidades e quantidades. Assim, a 

padronização dos métodos de contagem apresenta di fi cu Idades, o que leva a se 

utilizar um método para cada situação. Cada um destes métodos apresenta vantagens 

e desvantagens, sendo que nenhum deles recupera todos os ovos de parasitas da 

amostra. Muitos métodos apresentam baixas taxas de recuperação, geralmente 

menores do que 25%. 

Na matona dos métodos, os parasitas flotam, separando-se dos restos 

orgânicos, em soluções com densidade comparati vamente mais alta, ou ai nda, a 

matéria orgân ica é separada em uma solução interface, enquanto os ovos de parasitas 

sedimentam na parte inferior de um tampão não miscível. Este procedimento é 

utilizado porque os ovos têm potenciais elctrolít icos diferentes nas suas camadas e o 

uso da solução tampão favorece a separação elos mesmos da camada de clettitos, 

gordura ele. Alguns métodos utilizam detergente (aniônico, cati ônico ou não iônico), 

visando aumentar a taxa de recuperação de ovos por neutrali zação ela atração elétrica 
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entre eles e o material pat1iculado do res íduo. A operação de notação apresenta 

vantagens na separação de parasitas das partículas comparativamente mais pesadas, 

como a areia e, conseqüentemente, a obtenção de uma amostra mais limpa e fácil de 

examinar, o que é muito importante principalmente quando se trabal ha com amostras 

de solo. Finalmente, quase todos os métodos precisam ele centrifugação, (A YRES & 

MARA, 1996). 

No presente estudo, foi reali zada uma revi são bibliográfica de quatro métodos 

para a pesquisa de ovos de hclmintos em <íguas residuárias brutas ou tratadas, 

conhecidos como: OMS-A; OMS-B, Lceds I, Leeds 11. Esta pesquisa foi reali zada 

com a perspectiva de selecionar o mais adequado à rotina dos experimentos do 

presente trabalho, como também o mais acessível a pequenos laboratórios ele análi se 

para o controle de qualidade de águas residuárias c que pudessem satis fazer 

principalmente aos seguintes requi sitos: rapidez de execução; facilidade na 

observação elo microscópio; comodidade na ampliação tanto em amostras de esgoto 

bmto quanto em amostras tratadas c baixo custo dos reagentes e equipamentos 

necessários. 

Os métodos estudados são bem descritos nas Literaturas, como: WHO (1989); 

A YRES et ai (1989 e1993); HINDIYEH (1995) e AYRES & MARA (1996). 

O método da OMS-A, também conhecido como método da sedimentação ou 

de Bailenger (WHO, 1989) modi fi cado por AYRES & MARA (1996), apli ca-se em 

águas residuárias brutas c tratadas. Os volumes das amostras são, respecti vamente, 1 

e 10 litros. Após sedimentado e centrifugado (1000 G por 15 min), o sedimento é 

tratado com solução tampão aceto-acética (pH = 4,5), mais indicada para uma gama 

maior de ovos de hclmintos e éter para separação ela gordura persistente ú ação do 

ácido. Os ovos são então resuspcnsos por uma solução de sulfato de zinco com 

densidade ele 1,1 8. Posteriormente, os ovos são colocados em uma câmara de 

McMaster e contados com um microscópio óti co. Os autores não forneceram a taxa 

de recuperação deste método, mas, segundo CRISPIM & BARBOSA (1995), a tal 
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taxa varia com o volume de sólidos sedimentáveis (SS): quanto maior a quantidade 

de sólidos sedimentáveis menor é a taxa de recuperação (ver Tabela 2.8). 

Tabela 2.8 - Variação do percentual de recuperação do método da OMS-A com a quantidade de 
sólidos sedimentáveis (SS) 

Sólidos Sedimentáveis (ml/1) Taxa de recuperação do método da OMS (em %) 

1,0 18,0 

2,5 14,4 

3,5 14,0 

5,0 12,6 

10,0 10,0 

15,0 6,6 

20,0 3,3 

Fonte: CRISPlM & BARBOSA (1995). 

O método OMS B, ou método da centrifugo-flotação (WHO, 1989), aplica-

se, da mesma forma que o método OMS-A, a amostras de águas residuárias brutas e 

tratadas, tendo como metodologia básica a centrifugação e a tlotação, sendo 

resuspensos do sedimento pela solução de nitrato de sódio NaNO-' e dispensa o uso 

ele tampões e detergentes. Este método possui taxa de recuperação conhecida, que é 

função do número de ovos presentes na amostra. 

O método Leeds I (A YRES et a/., 1989) aplica-se, em geral, a águas 

resicluárias brutas, com elevados valores ele sólidos sedimentáveis, mas com baixas 

concentrações de ovos. O volume da amostra é de I litro, o qual é concentrado por 

centrifugação. Posteriormente são tlotados, resuspensos, quando adicionada uma 

solução de sulfato de magnésio (MgS04) ou de cloreto de sódio (NaCl) com 

densidade de I ,3. A densidade da solução exerce grande influência no processo de 

aplicação deste método. Os ovos concentrados são colocados sobre lâminas, que são 

então observadas em um microscópio por um período máximo de 30 min após serem 

preparadas, para evitar o ressecamento c a cristali zação da amostra na lâmina, 

podendo interferir na identificação elos ovos. A ta xa de recuperação deste método é 

ele 24±4%. 
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Já o método ele Lecds li, como comentado por A YRES et a/ (1989), apli ca

se a efluentes de lagoas de estabilização ou a efluentes tratados com poucos ovos de 

helmintos. Para este método, o volume das amostras de águas residwirias tratadas é 

ele 4 litros. Este método tem como metodologia básica a sedimentação e nele as 

amostras são centrifugaclas a 2500 rpm/min. Como é comum encont rar grandes 

quantidades ele algas nos efluentes ele lagoas de estabilização, é recomendada a 

utili zação de uma solução de NaCI, com densidade 1,04, para auxiliar na eliminação 

elas algas presentes na amostra. Este método possui um percentual de recuperação de 

80%. 

Os métodos anteriormente mencionados foram ensaiados e comparados em 

laboratóri o, tendo como objetivo selec ionar quais deles melhor adaptam-se à 

contagem de ovos de helmintos presentes no solo c nas culturas irrigadas, visando o 

diagnóstico parasitológico ele efluentes destinados à reutili zação na inigaçào. 
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2.5 - Fatores que Influenciam na Sobrevivência de Ovos de 

Helmintos 

Dentre a grande variedade de microrganismos comumente encontrados nas 

águas residuárias , existem aq ueles que parasitam no trato gastrointestinal humano e 

são patogênicos. 

Na fase em que estes parasitas sobrevivem nos hospedeiros, como j<i 

mencionado, causam morbidadc c até mot1alidade do mesmo. Quando fora dos 

hospedeiros, estes parasitas podem sobreviver permanecendo viáveis por algum 

tempo (persistência), vá rios meses e até alguns anos, dependendo das condições 

ambientais. Sendo at ualmente conhecidos di versos fatores, bióticos c abióti cos, 

capazes de afetar a pers istência de microrganismos nos diferentes ambientes, tais 

fatores dependem do tipo de parasita e em pat1icular, com relação aos hclmintos, 

estes fatores podem ser divididos em três categorias, as quais são apresentadas a 

segutr: 

Fatores que influenciam 

na sobrevivência de ovos 

de helmintos 

• Fís icos: Temperatura, insolação, umidade etc; 

• Químicos: Sais, amônia , ácidos, pH etc; 

• Biológicos: Presença de organismos antagônicos 

(predadores). 

Os efeitos destes fatores sobre os ovos de helmintos têm s ido estudados por 

diversos autores, entre eles BROWN (1927, 1928), CRAM (1943), OTTO (1929), 

SEAMSTER (1 950) , ARENE (1986), BARNARD et a/ (1987), A YRES (1992), 
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SACRAMENTO (1991) c HINDIYEH (1995). Embora os pesquisadores tenham 

observado um alto grau de interação entre estes pariimetros, aqui eles são descritos 

separadamente, a fim de s implificar a apresentação deste trabalho. 

A ma10na dos estudos realizados até o momento sobre os efeitos que 

influenciam no decaimento de helmintos em águas residuárias, foram feitos em 

laboratório e dão indicações de que não apenas a exposição à radiação ultravioleta 

mas o aumento da temperatura, mesmo quando na ausência de luz, certamente 

contribuem para o colapso das estruturas elos ovos de helmintos, particularmente da 

membrana do ovo. Estudos em uma instalação piloto, construída para este fim, são, 

portanto, desejáveis. 

Os fatores que innuenciam na sobrevivência elos ovos de helmintos, mais 

diretamente relacionados com o presente trabalho, são discutidos a seguir. 



\ 

54 

2.5.1 -Fatores Físicos 

A literatura mostra que têm sido realizados muitos estudos sobre os fatores 

físicos que afetam o desenvolvimento dos ovos de helmintos. Estes organismos têm 

apresentado uma grande capacidade de adaptação ao meio, uma vez que sobrevivem 

c desenvolvem-se, apesar de certas limitações do ambiente, como: temperatura, 

radiação ultravioleta e umidade. 

2.5.1.1- Temperatura 

A raixa de temperatura tolerada pelos OVOS de Ascaris tem sido objeto de 

estudo de muitas pesquisas relatadas na literatura . A innuência ela temperatura sobre 

o desenvolvimento, sobrevivência, tamanho e infectabilidacle no estágio ele vida li vre 

de vári os nematóidcs parasitas é documentada em: NOLF ( J 932), SPINDLER 

(1936), ROGERS (1940), KlFF & LEWIS-JONES (1984) e UDONSI & ATATA 

(1987). Um amplo resumo da relação tempo-temperatura requerida para a destruição 

ele ovos de Ascaris, Triclluris, Taenia e ovos de Ancilostomícleos é apresentado por 

FEACHEM et ai (1983). Estes autores observam que, em geral, as temperaturas 

acima de 60ºC são eficientemente letais para estes ovos. O estudo do efeito da 

temperatura sobre o desenvolvimento e a viabilidade de ovos de helmintos permite 

loca li za r três condições para este desenvolvimento: temperaturas ót imas, 

temperaturas baixas e temperaturas altas 

i) Temperaturas ótimas 

Segundo ARENE ( 1986), as larvas viáveis de Ascaris suum desenvolvem 

seus ovos entre as temperaturas de J6± J!!C e 34±19C. Na raixa de temperatura de 

J6±1!!C a 31±J!!C, aumentando-se a temperatura , aumenta-se também a taxa de 
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desenvolvimento, a lcançando a taxa m<íxima de desenvolvimento dos ovos a 

temperatura de 31 ±P'C. 

Uma revisão da lit eratura sobre os valores mínimos, ótimos e nuiximos para o 

desenvolvimento de algumas espécies de ovos parasitas é mostrada na Tabela 2.9, 

em que observa-se a temperatura ótima próxima àquela anteriormente mencionada 

para o desenvolvimento de ovos de Ascaris, em tomo de 31 ± l ºC, segundo ARENE 

(1986) e SEAMSTER (1950). Observando-se os valores apresentados na li teratura, 

conclui -se que os dados não estão completamente em concordância. Diversos autores 

encontraram diferentes temperaturas ótimas para a fase embrionária, na faixa de 20 a 

32ºC, para as quais os ovos de helmintos são dotados de um desenvolvimento rápido 

e uniforme. 

Tabela 2.9 - Revisiio da lite ratura que fornece informações relativas à faixa de temperatura que 
permi te o desenvo lvimento de alguns ovos de helm intos, indicando a temperatura ótima. 

Espécie de 
Pleno Desenvolvimento 

Melho r Desenvolvimento, Referência dos O vos, Temperaturas 
parasi ta 

mínima e máx ima em °C 
Tempera tura em oc 

Ascaris ssp. 16 - 34 3 1, 1 ARENE (1986) 
Ascaris suum 16,7 - 34,4 31,3 SEAMSTER ( I 950) 
Ascaris ss~ - 24 FLEMING (1987) 
Ascaris ssp. - 29 BARNARD et a i ( 1987) 
Tricuris 

30 
trichium 

-

Necator 20-27 FEACHEM (1983) -
Olllericmws 
Ancylostoma 

- 28 - 32 
duodeno/e 
'-

N I'CC/ /UI' 
30 UDONSI & ATATA ( 1987) -

0/1/(' l'icanus 

E impot1ante ressalt ar que as temperaturas ót imas ao desenvolvimento dos 

ovos ele helmintos são justamente as habitualmente encontradas nos sistemas de 

IITJgaçào. 
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ii) Baixas Temperaturas 

Poucos trabalhos recentes referem-se aos efeitos das baixas temperaturas no 

que diz respeito ao desenvolvimento de ovos de helmintos. Em experimentos feitos 

em laboratórios, uma vez removidos do hospedeiro, é uma prática comum armazenar 

estes ovos em refri geradores, conservando-os em temperaturas no limite superior de 

7 ou 8 !lC. Assim, estes ovos permanecem viáveis, sem rachaduras ou deformações 

na membrana externa. Portanto é provável admitir que os ovos possam suportar 

geralmente tais mudanças fisiológicas. SEAMSTER (1950) observou que as baixas 

temperaturas (de 8,9 a 15,6°C) inibem completamente o desenvolvimento das células 

internas dos ovos. Este mesmo autor reali zou estudos sobre a taxa de 

desenvolvimento de ovos expostos a uma série ele baixas temperaturas 

cuidadosamente controladas . Ele afirmou que a temperatura mínima, a qual permite o 

desenvolvimento de ovos de Ascaris Sll/1111 para o estágio de embrião com 

mobilidade, ocorreu a 16,7°C, durante 37 dias. Resultado semelhante foi divulgado 

por ARENE (1986). 

A exposição de ovos e embriões parcialmente desenvolvidos a temperaturas 

de congelamento ( - 12 a -9°C) resulta em uma alta percentagem ele eliminação para 

Trichuris, mas não hü efeito aparente para Ascaris. Diversos autores observaram, 

com relação a ovos de helmintos humanos, que os de Ascctris apresentam maior 

persistência em climas frios do que os de Trichuris. Com relação à resistência ele 

ovos de Ascaris suum a baixas temperaturas, CRAM ( 1943) observou que tais ovos 

permanecem viáveis por até 40 dias quando expostos a temperaturas ele -27 a - l8°C. 

Os resultados mostraram que ovos de Ascaris expostos a temperatura de 

congelamento, após incubação a 24°C, desenvolveram em seu interior embriões 

ativos e parece que nem a temperatura nem o tempo de exposição afetam a taxa de 

desenvolvimento quando os ovos foram restabelecidos a 24°C. 

Como um exemplo de propriedades físicas que podem ser alteradas pela 

variação da temperatura, menciona-se que FAURE-FREMIET ( 1913), citado em 

BROWN (1928), encontrou que para cada decréscimo de soe na temperatura (no 
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intervalo de 8 oc a 35 °C), o protoplasma de Ascaris megalocephala praticamente 

duplicou sua viscos idade, quando avaliado pelo intervalo de tempo requerido para 

centrifugar a mitocondria para a pat1e inferior da célula do ovo. Este autor considera 

que as grandes viscosidades nas bai xas temperaturas sem dúvida inibem as reações 

químicas, c, conseqüentemente, o bom desenvolvimento destes organismos. 

iii) Altas Temperaturas 

O fato ele todos os processos biológicos serem inibidos por temperaturas 

acuna de uma faixa considerada ótima sugere que uma inibição similar pode ser 

esperada no desenvolvimento ele ovos expostos a altas temperaturas, o que, como j á 

foi comentado, de fato ocorre. Assim, um método simples de conseguir a eliminação 

de ovos de Ascaris, sem aumentar o tempo de detenção ou adicionar ovicidas, é pelo 

aq uecimento. 

A li teratura contêm diversos estudos sobre a relação tempo-temperatura na 

sobrevivência de ovos de Ascaris sob diferentes condições ambientais . Estes estudos 

conduzem a resultados às vezes contraditórios . Resultados sobre a sobrevivência de 

ovos de A. lumbricoides utili zando diferentes combinações Tempo/Temperatura para 

eliminação são sumari zados na Tabela 2 .10. Observa ndo esta tabela, nota-se alguma 

discrepância entre os resultados obtidos pelos di versos autores. Isto é, seguramente, 

um refl exo da falta ele uni formidade com relação às técnicas utili zadas . Portanto, 

para permiti r um estudo mais objetivo acerca da resistência à elimi nação quando os 

ovos são submetidos a altas temperaturas, é desejável alcança r uma maior 

uniformidade das condições experimentais (ou, pelo menos, estabelecer uma 

metodologia que permita enquadrar os diferentes resultados experimentais de acordo 

com as suas características de ensaio) com o intuito de obter resultados mais 

cons istentes . É opinião do autor que os métodos a serem utilizados em testes 

relati vos aos efeitos da temperatura sobre estes microrgani smos deveriam ser 

padroni zados. 
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Tabela 2.10 - Resumo da literatura sobre a relação temperatura-tempo para experimentos com ovos 
de Ascaris ssp. 

Temperatura (0 C) Tempo Sobrevi vencia Referência 

55 6,5 min Ovos desenvolvidos BARNARD et ai. (1987) 
50 I O min Ovos mortos 
55 10 min Ovos mortos KIFF & LEWIS-JONES (1984) 
60 10 min Ovos mortos 
55 19,5 min Chocados in vitro REYES ct ai. (1963) 
65 2 min Chocados in vitro 
60 10min L·u·va móvel RUDOLFS (1951) 

37 8 8 dia Ovos mortos SEAMSTER ( 1950) 
34,4 13 dia 10% de larva móvel 
103 3 min Ovos mortos CRAM (1943) 

1m in 41 % de larva móvel 
50 20 min 29 % de larva móvel NOLF (1932) 
54 3 min 68 % de larva móvel 

Comentando alguns estudos mencionados na Tabela 2 .10, é interessante fri sa r 

que NOLF (1932) mostrou que ovos de Trichuris foram mortos quando expos tos a 

temperaturas de 52 a 54°C por períodos de tempo menores em relação aos 

encontrados para ovos de Ascaris. Seus resultados mostraram que, prorrogando-se 

por alguns minutos a exposição e elevando-se um grau na temperatura, reduz-se a 

percentagem de sobrevivência de ovos de Tric/1/{ris de 67% para 14% e de ovos ele 

Ascaris de 93% para 26%. Além disso, se os ovos de Ascaris e Tric/1/{ris forem 

submetidos a temperaturas acima do intervalo de 52 a 54°C por pequenos e igua is 

intervalos de tempo, a maioria deles perdem a capacidade de embrionar. GOTAAS 

(1953) relatou que a morte da Taenia saginatta ocorre em 5 minutos a 71 oc e do 

Necator americanus em 50 minutos a 45°C. Os estudos deste autor indicam que os 

ovos de Ascaris são muito resistentes ao ca lor e podem ser adotados como 

indicadores convenientes para medir a eficiência de tratamentos com aquecimento, 

pat1icularmente com respeito a ovos de Taenia, os quais são mais difíceis de 

identifi car do que os de Ascaris. 

KIFF & LEWIS-JONES ( 1984) concluíram que temperaturas de 50 °C, 55 oc 
e 60 oc produzem uma completa inibição do desenvolvimento normal dos ovos. A 

porcentagem de ovos danificados aumenta em relação ao aumento da temperatura c 

do tempo de exposição para uma dada temperatura. Eles conseguiram inativar ovos 
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de Monieza spp., expondo-os à temperatura de 55°C por 5 minutos, enquanto ao 

desenvolvimento de ovos de Fascio/a ssp, conseguiram total inibição quando os 

expuseram por 2 minutos a 50°C. 

Acima de 65°C, a camada mais intema da membrana dos ovos de nematóides 

toma-se permanentemente desorganizada e aproxima-se do seu ponto de fusão o qual 

encontra-se em torno de 82°C (WHARTON, 1986). 

2.5.1. 2 - Luz Solar e Radiação Ultravioleta ( UV) 

Muitos estudos têm sido reali zados sobre os fatores que afetam o 

desenvolvimento de ovos de helmintos. Mas até hoje, poucos trabalhos enfocaram o 

efeito da luz ultravioleta (UV) sobre o desenvolvimento e a viabilidade destes ovos. 

Os estudos mais recentes sobre o efeito da radiação ultravioleta sobre o sistema 

Hei minto +4 Hospedeiro têm-se concentrado sobre o desenvolvimento de imunidade. 

Contudo, estudos efetuados nas décadas ele 1970 e 1980 utilizaram a radiação 

eletromagnética para atenuar o estágio infectivo de helmintos, para uso como 

vacinas. TROMBA (1978) investigou os efeitos da UV sobre Ascaris suwn e 

Stephanurus dentatus em uma tentativa preliminar que objetivava efetuar a 

imunização dos hospedeiros mencionada. Porém, os resultados desta pesquisa 

indicaram apenas a atenuação do estágio infectivo destes parasitas. 

Os efeitos danosos da radiação eletromagnética sobre os ovos de helmintos e 

larvas são conhecidos há muitos anos . NOLF (1932) relata que os efeitos da 

exposição de Ascaris megaloceplwla a raios ultravioleta entre lO a 60 segundos, a 

temperaturas de 16 a 40 °C, são suficientes para matar, aproximadamente, de 10 a 

80% destes ovos, variando diretamente com a dose e o tempo de exposição. Ele 

constatou que ovos de Ascaris são mortos quando expostos à luz UV de 
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comprimento de onda entre 280 e 315 nm ou de 180 e 315 nm. Por outro lado, ovos 

de Triclmris mostram-se muito mais resistentes ao efeito da luz. A diferença de 

suscctibilidade não foi definitivamente compreendida, mas o autor sugel'iu que a 

pigmentação escura do lado externo da cobertura dos ovos de Trichuris 

provavelmente oferece-lhes considerável proteção aos raios de luz com pequenos 

comprimentos de onda. Ele também observou que períodos de exposição muito 

curtos são suficientes para impedir que uma grande porcentagem de ovos de Ascaris 

alcancem a fase embrionária, podendo até ser letal para alguns destes ovos. 

TROMBA (1978) comparou os efeitos da radiação ultravioleta sobre alguns 

ncmatóidcs, no estágio infectivo, e concluiu que a suscetibil idade destes parasitas 

está diretamente relacionada com o ciclo de vida de cada espécie. Ascaris sutmt , S. 

dentatus, Strongyloides pnrillosus, Enterobios vemicularis e Nippostrongylus 

brasiliensis necessitam de proteção da luz para sobreviver no estágio infect ivo, são 

todos notadamente afetados por uma dose total ele 600 ~JW-minfcm2 ou até menor. 

Cltabertia ovina, Haemonclms contortus c Ostertngin circuncinctn, os quais no 

estágio pré-parasítico são expostos a quantias relativamente grandes de luz solar, 

somente são afetados por uma dose total de 8.000 a 13.000 ~JW-min/cm2• 

Como resultados adicionais acerca do tema, menciona-se que 

HOLLAENDER et a/ (1940) observaram que os ovos de Enterobios vemicularis 

apresentam grande sensibilidade à radiação de comprimentos de onda inferiores a 

240 nm. ARIYO & OYERINDE (1990) observaram que a atividade da cercária do 

Schistosoma mansoni, depoi s de exposta à luz UY, decrescia com o aumento elo nível 

de dosagem de radi ação c envelhecimento ela cercária. A maturação c a penetração 

também apresentaram-se dependentes dos níveis de radiação aos quais foram 

expostos. 

Tendo em vista o fato de não existirem muitas informações consensuais sobre 

o efeito da luz solar sobre os ovos de helmintos, ressalta -se a necessidade de efetuar 

estudos nesta área. Parece que, neste caso, é interessante a utili zação ele ovos de 

Ascaris como indicador, devido à sua incidência em regiões tropicais c temperadas e 
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aos fatores que influenciam sua expansão no globo, sendo amplamente disseminados 

nos trópicos e subtrópicos, principalmente em países pobres, fonte de migração de 

pessoas infectadas. Adicionalmente, os recentes trabalhos sobre o aumento da 

radiação ultravioleta, devido à diminuição ela camada ele ozônio no polo sul, indicam 

a necessidade de se promover pesquisas sobre seu papel nos sistemas biológicos, 

dentre eles no desenvolvimento, viabilidade e infectabilidade dos ovos de nematóides 

parasitas. 

2.5.1.3 - Umidade 

Alguns trabalhos referem-se à umidade requerida para o desenvolvimento de 

ovos de Ascaris. Os efeitos da dissecação sobre ovos de Ascaris foi observado por 

OTIO (1929), que encontrou um valor mínimo de 80 % de umidade relativa a uma 

temperatura de 22°C como condições requeridas para o desenvolvimento destes 

ovos, sendo estes valores uma evidência experimental mais tarde confi rmados por 

WHARTON (1979). BROWN (1928) culti vou ovos de Ascaris no estágio de 

embrião-móvel e observou que alguns deles foram mortos em 9 dias e todos 

mon eram após 37 dias sob condições ele baixo teor de umidade à temperatura 

ambiente. Muitos autores concordam que, na ausência ele umidade, o 

desenvolvimento dos nematóides é inibido e que a extrema secura pode inviabili zá

los, provocando o colapso elos ovos . 

A umidade elo solo é favOI'ecicla pelo teor ele matéria orgânica c é um dos 

fat ores que favorecem a sobrevivência de helmintos em s istemas ele irrigação com 

águas resicluárias. Isto pode proporcionar a ocorrência de epidemias propagadas 

através dos sistemas ele reuso com águas residuárias sem tratamento ou 

insuficientemente tratadas. No entanto, a sobrevivência dos helmintos sob condições 

úmidas varia de uma espécie para outra . Segundo NOLF (1932), os ovos de Triclwris 
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requerem uma atmosfera mais úmida que a preferida pelos ovos de Ascaris c estes 

últimos são menos resistentes à ausência de umidade. 

2.5.2 - Fatores Químicos 

Dos fatores químicos que afetam a sobrevivência de ovos de helmintos, os 

que mais têm sido estudados são: pH, concentração de oxigênio e algumas 

substâncias químicas que apresentam toxidade a estes parasitas. Estes ovos são 

considerados muit o resistentes a uma faixa grande de valores de pH. Os efeitos elo 

pH sobre os mesmos foram investigados, por exemplo, por KIFF & LEWIS-JONES 

(1984). Estes autores incubaram ovos de parasitas em soluções tamponadas a 

temperatura ambiente, ele 27 a 37°C. Valores de pH ácido inibiram o 

desenvolvimento normal de ovos de Ascaris suwn, mas tampões altamente alcalinos 

permitiram o desenvolvimento no estágio infcctivo da larva. UDONSI & ATATA 

(1987) observaram, para o Necator americanus, o valor ótimo para o pH de 6,0 , 

enquanto para as espécies de Ancilostomídeos o melhor desenvolvimento foi 

alcançado na faixa de valores de pH de 4,6 a 9,4. 

Encontram-se, na literatura, vürias referências à resistência de ovos de 

Ascaris a substâncias químicas. Os estudos de FAIRBAIN (1957) indicam uma 

notável resistência dos ovos ele Ascaris a vários compostos, em soluções 

relativamente tóxicas, tais como: 14% de ácido clorídrico, 9 % de ácido sulfúrico, 8% 

de ácido acéti co, 0,4% de ácido nítrico, 0,3% de ácido carbônico, 0,5 % de hidróxido 

de sódio, 1% de cloreto de mercúrio e 4% de formoldeído. A resistência deste ovos a 

substâncias tóxicas deve-se principalmente à membrana interna da casca, de natureza 

lipídica, que é relativamente impermeável. Esta membrana é cel'tamente a lterada por 

muitos solventes orgânicos, incluindo cloroformio, éter etíli co, álcool, fenói s e 

crcssóis . O Dicloro-Difenii-Tricloroetano (DDT), embora seja considerado um 
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eficiente inseticida, não apresentou efeito sobre os ovos de helmintos. SEAMSTER 

(1950) reali zou experimentos usando DDT pulverizado em altas concentrações e em 

contato direto com ovos de Ascaris suum, os quais não apresentaram alterações 

perceptivas sobre seu desenvolvimento. O autor mencionado também observou que 

a Sulfatanilamina, uma substância bacteriostática comumente utilizada, não produziu 

efeito aparente sobre o desenvolvimento dos ovos de Ascaris. 

Ovos de helmintos conseguem passar por reatores anaeróbios permanacendo 

viáveis, assim como pela maiol"ia elos sistemas convencionais ele desinfecção por 

cloração ou que utilizem ozônio como princípio ativo. Doses rotineiras de cloro em 

águas residuárias não têm causado efeito sobre ovos de parasitas. Os ovos de Ascaris 

são muito resistentes a compostos dissociados de cloro, como ocr, apresentando 

longo tempo de sobrevivência em altas concentrações de NaOCI ou Ca(OCih 

Todavia, quando expostos a HOC) não di ssociado, apresentaram baixa resistência. O 

uso ele altas concentrações de cloro gasoso em água, sob condições ácidas, leva a 

uma mo11c mais rápida para ovos ele Ascaris (KRISHNASW ANI & POST, 1968). 

Ozônio c cloro têm s ido capazes de eliminar ovos ele Shistosoma mansoni 

quando presentes até níveis de 4,0 mg/1 e 40 mg/1, respectivamente. Entretanto, 

ozônio parece não causar efeito sobre ovos de Ascaris (REIMERS, 1979). 

Finalmente, a falta de ox igênio compromete o metabolismo de muitos 

nematóides. A taxa de desenvolvimento de ovos ele Ascaris é anulada quando estes 

ovos são submetidos a baixas concentrações de oxigênio. Ascaris lumbricoides 

desenvolvidos são obrigatori amente aeróbios. No entanto, os ovos não embrionaclos 

sobrevi vem por di versas semanas em condições anaeróbias (FAIRBAIN, 1957). 
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2.5.3- Fatores Biológicos 

Dentre os agentes biológicos que têm sido apontados como fatores que 

afetam os ovos ele parasitas, estão os fungos, os protozoários e vários invertebrados. 

Os fungos ovicidas, sob condições experimentais, são capazes ele atacar e destruir 

ovos ele Ascaris lumbricoides. A rapidez do efeito ov icida é pa11icularmente 

dependente da espécie do fungo ovicida, como também ele algumas característi cas 

físicas do local. Por exemplo, o aquecimento da camada superior da terra pode 

resultar em uma destruição mais rápida de ovos através destes fungos (LYSEK & 

BACOVSK Y, 1986). Os ovos de heltnintos podem também ser dest ruídos por 

inve11ebrados, particularmente insetos e gastrópoclcs, os quais quebram os ovos 

mecanicamente c os ingerem (MILLER, et ai., 1961). Os experimentos destes autores 

indicam que gastrópocles alimentam-se de grandes quantidades ele ovos de Ascaris. 

2.6 - Combinação Tempo-Temperatura na Remoção de Patogênicos 

Qual a combinação Tempo-Temperatura apropriada, em uma lagoa de 

maturação~ para que se alcance uma satis fatória remoção de coliformes fecais e 

helmintos encontrados em águas resiclw\rias? Esta é uma das questões para a qual 

ainda não se tem resposta conclusiva, pelo fato ele existirem divergências ent re os 

resultados obtidos por diversos autores. Além di sso, em sua maioria, seus 

experimentos foram realizados em bancada de laboratóri o, portanto, o presente 

traba lho busca contribuir para responder à questão colocada. 

Como já mencionado, o número ele ovos de helmintos é um elos principais 

parâmetros a serem estudados em sistemas de reuso para irrigação. As bactérias são 

os principais indicadores da provável presença de contaminação por orgamsmos 

patogênicos intestinais em águas, sendo os coliformes fecais um dos indicadores 
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mais usados para verificar a presença de bactérias entéricas. Este é o parâmetro 

bacteriológico tradicionalmente mais utili zado na avaliação da qualidade da águas 

residuárias tratadas. Portanto, justifica-se o interesse em conhecet· a combinação 

Tempo-Temperatura tanto para ovos de helmintos como para coliformes fecai s . 

. THOMSOM et a/ (1992) realizaram experimentos de bancada de laboratório, 

no Reino Unido, com o objetivo de pesquisar a combinação Tempo-Temperatura sob 

vários ciclos diumos em uma câmara climatizada. Utilizando beakers com águas 

residuárias decantadas, eles fizeram retiradas de amostras em intervalos regulares. 

Estas amostras foram diluídas para realização de exames de contagem de coliformes, 

utilizando a técnica de membrana filtrante. As combinações Tempo-Temperatura 

foram determinadas e Lndicaram uma efetiva remoção de bactéri as no esgoto 

sedimentado. A combinação de 53°C por 4 horas permitiu uma adequada remoção de 

coliformes fecais, 1000 UFC/ 100 mL. 

O trabalho acuna referido foi reproduzido pelos mesmos autores em 

Zimbabue (THOMSON et ai, 1994 ), controlando a temperatura em beakers contendo 

esgoto decantado, com um banho ele <igua aquecida. Para testar a possibilidade ele 

alcançar a combinação Tempo-Temperatum usando como fonte de energia a luz 

solar, eles reali zaram ainda experimentos em beakers, contendo esgoto sedimentado, 

colocando-os em uma estufa transparente que foi exposta ao sol. Quando a estufa era 

exposta aos raios solares, facilmente alcançava a temperatura requerida, ele acordo 

com os experimentos ele laboratório de 1992. Isto foi considerado como tendo 

importante implicação pnítica c que o aquecimento solar devel'ia ser mais estudado 

objetivando alcançar as combinaçàos tempo-temperatura requeridas para a 

eliminação de bactérias em lagoas ele estabilização, visando a reutili zação de águas 

residuárias para uso na agricultura irrigada. 

POLPRASERT, DJSSANA Y AKE & THANH (1983) apresentam um modelo 

matemático para o decaimento de bactérias em lagoas ele estabili zação. Neste 

modelo, os autores consideram um coeficiente de decaimento de bactérias como 

função ela temperatura, concentração da biomassa de algas e ela carga orgânica ela 
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lagoa. Eles observaram que, acima de 30 °C, o valor deste coefici ente aumenta com o 

acréscimo da temperatura. Porém, acima de 21 °C, a atividade bacteri ana é 

estimulada resultando em uma alta probabilidade de sobrevivência. Porém, outros 

fatores, tais como o aumento da atividade ele algas e do pH causam maiores ta xas de 

decaimento para compensar o estímulo da atividade bactei'Íana . Estes autores 

observaram que a concentração de algas na lagoa aumenta com o período de 

exposição à luz. Afirmam que grandes concentrações de algas têm como 

conseqüência grandes variações dos valores de pH, de 8 a 10 unidades de pH, com a 

conseqüente ocorrência de um ambiente hosti l para as bactérias. Assim, o tempo de 

exposição, a intensidade da luz solar e a estação do ano também influenciam no 

processo de decaimento de bactérias. 

W EGELIN & SOMMER (1996) pesquisaram a utilização da radiação solar 

na inativação e eliminação de microrganismos patogênicos presentes na água, 

adotando Escllericllia co/i como indicador. Constataram que a taxa de eficiência de 

desinfecção é influenciada pelas propriedades do materi al utilizado para efeti vação 

do efeito estufa . Estes autores observaram que, para profundidades de líquido 

superiores a 10 em, a radiação UV é fo11emente reduzida. Entretanto, para baixa 

turbidez, a eficiência melhora c reabilita este processo ele desinfecção. 

Eles também observaram que a desinfecção pela exposição solar dá-se pelo 

efeito combinado, térmico c de radiação, mas seus ensaios de laboratório indicaram 

que a luz UV é a principa l responsável pela inativação dos microorganismos. Para 

uma dose de radiação solar de 2.000 kJ/m2 ou 555 Wh/m2
, na região de comprimento 

de onda de 350-450 nm, eles alcança ram a redução de 3 unidades no expoente 

logarítm ico do número de <.:oli foJ·mcs , para temperatura da água entre 20 a 40°C. A 

mesma redução de Escllericllia co/i foi alcançada, na ausência da luz, quando a água 

foi submetida a 50°C por um período de 90 minutos. 

CURTIS, MARA & SILVA (1992) pesquisaram o efeito da luz solar sobre 

coliformes fecais em lagoas, utilizando modelos empíricos e teóricos do efeito ele luz 
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sobre estes indicadores em lagoas de estabilização. Observaram que: (i) nestes 

s istemas de tratamento o impacto da luz sobre os coliformcs fecai s é complementado 

com a alta concentração de oxigênio dissolvido e altos valores de pH; (i i) a tendência 

das algas em impedir a penetração da luz é compensada pela habilidade delas 

elevarem a concentração de oxigênio dissolvido e o pH; (iii) a luz visível é mais 

eficiente do que apenas a radiação ultravioleta na eliminação ele colifonnes fecais. 

Estudos realizados por PEARSON et a/ (1987) em lagoas de estabilização em 

Portugal, apresentaram menores números de coliformes fecai s logo abaixo da 

superfície do líquido onde a intensidade de luz solar era mais alta ou em lagoas onde 

a penetração da claridade tinha aumentado pela presença de Daplmia spp, que se 

alimenta ele algas. No mesmo trabalho, os autores realizaram estudos de laboratório, 

os quai s indicaram que valores de pH em torno de 9.0 ou maiores aumentam o 

deca imento de coliformes feca is, particulannente sob condições de defici ência de 

nutrientes. Observaram que elevadas temperaturas aumentaram o efeito elo pH, mas 

pouco influenciaram o teor de OD. 

CAIRNCROSS & FEACHEM (1983) elaboraram um gráfico (Figura 2.6), 

que relaciona tempo e temperatura com a suscetibilidade à mot1e ele vários 

patogênicos. Pode ser visto no gráfico que, ao atingir a temperatura de 46°C por uma 

semana, ou 50°C por 1 di a, causará uma efetiva eliminação viabilizando o reuso da 

água para diversos propósitos . Para helmintos, estes autores apresentam a curva para 

Ascaris ssp, a qual sugere que uma temperatura de pelo menos 53°C durante 4 horas 

é suficiente para alcançar um nível de segurança satisfatório. Nota-se que esta 

combinação encontrada para Ascaris ssp coincide com a combinação obtida por 

THOMSOM et a/ (1992) para remoção de coliformes fecais . 
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Nnla : As liuhas 1ks te gr:í lit-o rq>r<-sculam uma <'Siimaliva muiro Cllll><'rvadllra 1L~s 1·omhimu;ix:s de lé iiiJl<>
l<'lllpcralura rc<lll<"ridas à iualiva~·iio de v:irios patogênicos . Um procc,;.-;o l"Olll car:~clcrislicas <le le lllJlll·tempcralura na Zlllla de 
Sl' gura n<;a <kwria gar~ulir a iualiva~·:io de todos <>:< pal<>g~nicos l'XCr<'lados, <'um a lll"'sivcl exc<·ção do vírus da hepatite ;\, para 
curi<>S pt·rin<lus de le mpo.>. Dentre as rdaçlics s:uis fatúrias de tcmpo.Hempcratura, l'Siàn: 

Pelo meuns 62°C ll<>r I hora; 
Pelo menos so•c pnr 1 dia; 

Pe lo menos 46°C por I S<'lll:tna; 

Pelo menos 4J°C (l<)f I me.-;; 
Pelo menos 42°C po.>r I ano. 

Figura 2.6 - Inlluência do tempo e da temperatura sobre vários patogênicos excretados. 

Fonte: CAIRNCROSS & FEACHEM (1983) 
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As principais pretensões do presente trabalho são, pot1anto, aprimorar o 

sistema ele aquecimento por energia solar, utili zando lâminas plásticas para cobet1ura 

da lagoa e estudar a combinação tempo-temperatura, para a remoção de ovos ele 

helmintos e de coliformes fecais em efluentes ele sistemas de tratamento secundário 

de águas residuárias. Objetiva-se alcançar qualidades tais que satisfaçam os critérios 

recomendados pela OMS para reutilização, sem restrições, ele efluentes na 

agricultura, apresentados na Tabela 2.3. Para tanto, reali zam-se experimentos em 

"escala real" em uma instalação piloto, detalhada no Capítulo 3, composta de uma 

lagoa ele maturação dotada de sistema de aquecimento a energia solar. 

2.7- Sistema de Aquecimento 

Apresentam-se a segutr algumas informações referentes a sistemas de 

aquecimento que podem ser utili zados em lagoas ele estabilização. Ressa lta -se sobre 

a preocupação em adotar sistemas que apresentem baixo custo ele implantação e 

manutenção, baixo custo energético e que sejam ele fácil execução, ou seja, 

apropriados às condições sócio-cconõmicas de regiões como o nordeste brasileiro. 

Em condições de boa insolação, na Costa Rica, WEGELIN & SOMMER 

(1996), utili zando aquecedores do tipo painel solar com serpentina, alcançaram a 

temperatura de 50°C para um tempo de exposição ao sol de 50 a 90 minutos para um 

escoamento correspondente de 0,5 a J ,O 1/min por m2 de coletor solar. Estes autores 

comentam que, mesmo em dias nublados (com 60% de UV e 70% de luz visível), foi 

viável a utilização deste s istema de aquecimento pa_ra a desinfecção de água de 

abastecimento para pequenas comunidades. Com este tipo ele coletor solar, eles 

conseguiram at ingir a temperatura na água ele até 70°C. 
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Como as demandas de água para irri gação são bem maiores que as de 

consumo humano, espera-se que este tipo de aquecedor solar utili zado por 

WEGELIN & SOMMER (1996) não seja viável para a aplicação em sistemas de 

reutilização de águas residuárias para irrigação. Além disso, a presença de sólidos e 

de sais dissolvidos nas águas .residuárias podem causar inctustações nas paredes dos 

condutos, das seq.Jcntinas trocadoras de calor, inviabilizando este tipo de aplicação. 

Da experiência do autor, descrita em MOTA & ANDRADE (1985), 

observou-se que a destilação solar mostrou-se viável na remoção de colifonnes fecais 

e totais, de águas de poços freáticos contaminados. No entanto, este tipo de 

destil ador utili zado apresenta bai xa produção ele água, em relação às demandas para 

irrigação, ou seja, produz até 5 ± 1 litro de água dcstiladafm2/dia de sol1
• 

Uma elas formas mais simples para obter um aquecimento da água de uma 

lagoa, segundo as indicações de THOMSON et ai (1994), "parece ser o uso de uma 

cobertura de plásti co sobre a mesma". No entanto, não se dispunha de dados 

experimentais que pudessem sustentar esta hipótese, nem de modelos que 

rornecessem por exemplo o cá lculo horário elas temperaturas . Assim, no presente 

trabalho, cobriu-se uma lagoa de maturação com uma lâmina plástica, colocada 

diretamente sobre o líquido, criando um ereito estufa , com o objetivo ele aquecer a 

água até temperaturas que permitam alcançar a eliminação ele patogênicos, entre eles , 

ovos de helmintos e bactérias (tendo como incl icadOI'es os CF). 

Durante a reali zação elos experimentos desta pesquisa, um dos parceiros do 

Projeto A VICENNE desenvolveu um modelo utilizando um balanço de transferência 

de calor, que possibi lit a calcular a variação da temperatura média horária da água em 

1 Experimento realizado na cidade de Fortaleza - Ceará (03~43'02" de L1titudc Sul e 381!32'35" de 

Longitude a Oeste de Greenwich, a aproximadamente 15 m acima do nível do mar). A temperatura 

média na cidade é de 26,2 !!C e a precipitação média anual fica em tomo de 1.300 mm. A umidade 

rela tiva do ar apresenta uma média anual de 78,3 %, enquanto em termos de insolação alcança a 

média de 2.783 horas de sol por ano (BELTRÀO & MANUEL FILHO, 1973 apud MOTA, 2000). 
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pequenas lagoas de estabili zação, em regime batelada ("batch"), cobet1as com 

plástico. Neste trabalho, DICKINSON (1998) faz uma avali ação da disponibilidade 

de irradiação solar média mensal para diversas latitudes, a pat1ir do estudo de 

LINACRE (1992). Este último fornece o potencial de radiação extratenestre em 

qualquer lugar ela supetfície do globo (Tabela 2.11). O modelo ele DICKINSON 

(1998) possui como parâmetros de entrada: a radiação global horária, a quantidade de 

horas de sol, a temperatura da água afluente e a temperatura elo ar ele hora em hora, o 

tipo de plástico usado para cobrir a lagoa, entre outros. Ele relata que, teoricamente, 

para valores de radiação maiores que 400 W/m2
, é viável o aquecimento de pequenas 

lagoas com uso da energia solar (ver área sombreada ela Tabela 2.11). 

Neste modelo, DICKINSON (1998) admitiu que a lâmina plástica esteja em 

contato com a superfície da éÍgua. Ele recomenda que a coberta seja removida, 

quando mantida por um longo período, para permitir a saída de gases c dificultar a 

ocorrência de digestão anaeróbia, permitindo que o vento promova a agitação no 

perfil vertical do líquido. 

Tabela 2. I I - Valores médios mensais de irTadiaçào extraterrestre (Q. ), em Wfm2
• 

L1titude Jan. Fev. Mar. Abr. Ma i. Jun. Jul. Ago. Sei. Out. Nov. Dec. Media 

i . 
60°N 40 101 194 319 17 68 ·.45o.. 362 248 133 60 27 235 

·, .. " 
l44í75~ 

I'' ' ' 
50°N 105 171 259 364 1{ 4361 ~.4.63~: 39..7 . 304 201 126 89 283 

•• . ;S' 
~~- . 

423~:· 40°N 175 239 316 396·. r~ · 453t I~ 476·-~ { :tt69f· 350 264 195 160 327 

30°N 245 301 363 423 . 456 . ' 470 466 437 388- 321 265 229 364 .. 
20°N 310 354 '400• 436 450~ 45.3 452'' 438 413 • 366 323 296 391 

10°N 367 39.8 • 424 433' 431' ' 424•' ~26 
, . .. 

·429\ 425 ~ ''40~ 376 360 408 
t ;; ,. ·. ~~~'7· . 

1' .42~ 
·~: <: ~ 

...... 
o o -416 ,430 434 : 421 400 - 387( • 39.0 I 4Q7 ··429J r419t : 410; 414 . 

·~4vt: 
. _, ,, 

:. 450 i 452 . 10°S 454 . 450 432 395 357 336 341 375 • 441 408 
~ -~ . 

. . .. ' 

20°S 1·''180• 457· ; 417' 357 307 277 286 329 385 r,440 ~ , 4691 ;•o 483 < 391 .,. r ... 
30°S 494 452 ' 388· 311 248 2 15 227 276 350 425 . 4751

. 502 364 
'1· 

1; 39~~ ... ~.rn:s+ 
~ 

40°S 496 ' 432: 350 253 185 149 159 2 16 301 508! 327 
I• ., . ' 

50°S 487 403 J 303 189 117 83 94 149 246 361 . 452. • S05 283 

~-471 
~.'. 'J'.' '0" . 

60°S 363 242 124 54 26 34 84 181 312 ~429) 497.:.. 235 

Fonte: LINACRE (1992) apud DICKINSON (1 998) 
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Deve-se observar que os valores de intensidade de radiação apresentados na 

Tabela 2.11 permitem apenas uma primeira avaliação para a seleção de lugares que 

seriam potencialmente viáveis para a utilização deste sistema de aquecimento em 

lagoa. Pois somente pode ser aplicada em certos locais da terra e em ccttos períodos 

do ano, sendo indispensável a análise de outras informações meteorológicas e 

geogrMicas. Os valores de disponibilidade de energia apresentados na Tabela 2.11 

podem ser efetivamente reduzidos pela presença de nuvens c poluição atmosférica. 

O cálculo de previsão da elevação ela temperatura em uma lagoa de 

estabilização, como a que está sendo utilizada nesta pesquisa, com fluxo contínuo, é 

um problema mais complexo que o sistema em batelada e depende de um 

considerável número de variáveis . Para permitir uma satis fatória avaliação das 

variações de temperatura em uma lagoa, é necess<lrio, por cxetuplo, conhecer a 

temperatura inicial ela água da lagoa, elo afluente, a vazão de alimentação (ou melhor 

ainda, o tempo de detenção real da lagoa), a quantidade diária de horas de sol, a 

quantidade de radiação recebida e as característi cas ele transmissão do plást ico da 

cobet1ura (eficiência do efeito estufa), entre outros. 

Observa-se na Tabela 2. 12 que as porcentagens ele transmissão de energia 

através elo LDPE de uma lâmina simples são muito similares para comprimentos de 

onda cuttos e longos, dificultando, portanto, o efeito estufa. 
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Tabela 2. 12 - Característica de transmissão de diferentes tipos de plásticos 

Energia de Onda Pequena I Energia de Onda Longa I Rendimento 
Tipo de Plástico que cobre a 

Transmissão de luz Transmissão de luz Líquido 
Lagoa 

(Transmissão%) 

LD PE (Pol ietenoiPoliet i I e no 
90 80 10 

de Baixa Densidade) 

LDPE enchido com mineral 80 25 55 

EVA (Etileno-vinil acetato) 

co-poli mero (14% vinil 90 15 75 

acetato) 

Complexo de 3 camadas de 
82 10 72 

co-extrusão 

Fonte: Adaptado de DICKINSON (1998) . 

O presente capítulo permite verificar, portanto, que o conhecimento existente 

acerca de tecnologias apropriadas para a remoção de ovos de helmintos em sistemas 

de reuso de água ainda repousa sobre dados esparsos e possui lacunas no que tange a 

padronizações de metodologias. Essas características mostram que maiores estudos 

na área são desejáveis. Adicionalmente, considerando a rea lidade da maioria das 

populações para as quais se prevê o reuso de água em regiões áridas e semi-áridas, 

ainda verifica-se que pouca informação está cli sponivel acerca de metodologias de 

baixo custo viáveis para uso nessas regiões, bem como acerca da eficiência de 

remoção de helmintos em escala rea l (considerando os ri scos de infecção a part ir elo 

reuso de água para irrigação). 



3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1- INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL 

A instalação experimental construída especialmente para a reali zação da 

presente pesquisa compõe-se, basicamente, de uma lagoa de maturação equi pada 

com um sistema de aquecimento por energia solar e um sistema de irrigação pm· 

aspersão. 

3.1.1 -Localização 

A lagoa de maturação experimental recebe os enuentes secundários de uma 

moderna Estação de Tratamento de Águas Residuárias (ETAR) de lodos ativados. 

Esta ETAR, nomeada de "Tethi s", é a principal elas quatro estações que servem a 

cidade de Lisboa. Ela está locali zada em Bcirolas c é gerenciada pela Empresa ele 

Águas Residuári as de Lisboa - EMARLIS, uma companhia municipal, que 

gentilmente autori zou o LNEC a const111ir a instalação piloto no recinto ela ETAR de 

Beirolas. A Tethis trata parte elas águas residuárias provenientes de Lisboa e de 

Loures, um município vizinho (Figura 3. 1 ). 



Lisboa 

I 
.'.i • l 

. ._ __ ETARde 

Belro~s 

Ponte Vcsco 
llliGeme 

Figura 3.1 -Localização ela ETAR de Beirolas em Lisboa - Portugal 
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3.1.2 - Breve Apresentação da ET AR de Beirolas 

Esta estação serve a uma população de aproximadamente 250.000 pessoas. 

Seu afluente compõe-se de uma importante fração de águas rcsiduárias de ori gem 

industrial (em torno de 68 %). Segundo levantamento realizado por SILVA et ai 

(1 992), entre os contribuintes da ETAR de Beirolas existi am 15 indústri as com águas 

residuárias industriais de ori gem do setor de pecuária, o que deve favorecer a uma 

grande incidência de helmintos no sistema. Na Tabela 3. 1 estão indicados estes ti pos 

de estabelecimentos industriais, que descarregam seus esgotos no sistema de 

Beirolas. Na Tabela 3.2 estão apresentados alguns dados relativos ao anuente e 

metas ele qualidade do efluente desta ETAR. Segundo MARECOS DO MONTE 

(1996), o processo de lodos ati vados é um dos processos convencionais que 

apresenta ba ixa efic iência na remoção ele ovos de helmintos, principalmente qua ndo 

ocorrem freqüentes fenômenos de bulking. 

Tabela 3.1 - Número de indlls trias com águas residuárias industriais po r setor de a tividade que 

descarregam no s istema de saneamento de Beirolas. 

Setor ele Ati vidade 

Pecuária 

Alimentar 

Madeira e cortiça 

Papel e artes gráficas 

Químicas 

Produtos minerais nilo-metálicos 

Mctalúrgia de base 

Produtos metálicos e maquinas 

Ponte: SILVAct ai (1992) 

Q uantidade de Indústrias 

15 

29 

3 

42 

28 

2 

22 
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Tabela 3.2 - Dados técnicos da ET AR. 

Ar LUENTE 

População equivalente total (hab. eq.) 250000 

População residente (hab.) 79200 

Indústria (1mb. eq.) 170800 

Afluente doméstico (m3/d) 22650 

Afluente industria l (m3/d) 30400 

Afluente to tal (m·'/d) 53050 

Pico de escoamento (sem chuva) 3410 

(com chuva) 3880 

Carga média de DB05 (kg/d) 14250 

Concentração de DB05 (mg/L) 270 

SST (mg/L) 330 

METAS DE QUALIDADE 

Concent ração de DB05 (mg/L) ~ 25 

Concentração de DQO (mg/L) ~ 125 

SST (mg/L) ~ 35 

N-Tot. (mg/L) ~ 15 

P-Tot. (mg/L) ~ 10 

Quando da reali zação dos ensatos, constatou-se que o anuente ela ETAR 

apresentou grandes vari ações devido às obras ela EXP0'98, pois neste período 

recebeu um anuentc essencialmente industrial. Devido à execução destas obras de 

grande porte, sabe-se que os coletores de águas residuárias elo distrito industria l do 

conselho de Lourcs eram quase que na totalidade diri gi ~los para esta ETAR. 

O projeto desta estação foi concebido visando a obtenção de tratamento 

secundári o. O lodo seco é tratado com ca l e "reutilizado'' na agricultura. O efluente 

tratado é descarregado no estuário elo tio Tejo, mas uma pequena parcela elo eflucnte 

secundário é clormlo e "reutili zado" para irrigação el as üreas verdes da ETAR e para 

lavagem elas unidades do sistema. Entretanto, em breve, a Tethis será ampliada para 

possibilitar o tratamento terciário para remoção de nutri entes c desinfecção por ultra

violeta (a conclusão destes trabalhos está prevista para o ano 2001). O layout do 

corrente tratamento secundário é mostrado na Figura 3.2. 



·. 

Local Onde foi 
Construída 11 LHgoa 
de Maturaçiío 

.. / : · 

Afluente 

1. Gradeamento 
2. Elevatória 
3. Remoção de areias, óleos e gorduras 
4. Decantação primário 
5. Tanque de aeração 
6. Decantação secundário 
7. Reciclagem do lodo 
8. Espessamento 
9. Filtração 
1 O. Desidratação 
11. Laboratórios 
12. Manutenção 

Figura 3.2 - Layout da ET AR de Beirolas (Tethis) onde fo i constmída a ins talação experimental 
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Junto a um dos decantadores secundários (confom1e indicado na Figura 3.2) 

foi construída a lagoa de maturação que era alimentada com o efluente secundário ela 

ET AR de Bei rolas. 

3.1.3 - Descrição da Instalação Experimental 

A Instalação Piloto consiste em: 

a) uma lagoa ele maturação que é alimentada com efluente secundário não 
desi n fectaclo; 

b) um sistema ele aquecimento por energia solar; 
c) um pequeno reservatório que annazena o efluente terc iário a ser bombeado para 

o s istema de irrigação; 
cl) cinco canteiros, quadrados, plantados com grama; 
e) s istema ele irrigação por aspersão; 
f) equipamentos ele monitoramento. 
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A planta de localização da instalação experimental com a disposição da lagoa 

de estabilização e o s istema de irrigação dos canteiros ele 1 a 5 é mostrada na Figura 

3.3. 

1 I · ~e:~-=...=:.;:= n · I - - . . - - . - - - · ~~ J. ~ - . - ')!..t;.i' I ..__ 

, . --- --·- ~-·'·:--· 14 " ~ -:- =---:·:·-.::--_ -- · . Ponto de tomada de 

/ . ! 
I> 

.. r·::· ~::J,~~ --,L -.· ··· .. '[jl . ... . Efluente secundfuio 
.~ .,.<-- •. -;... - -· ~ ·~·- .-. ll!,!Jl ...___, 

_:/:;j.;;fo'(.... , --~.r-~_:_~ -~ ·, m ..;.___L~~1a de alimentação da 
/ ~./ · t· ,: )·-\ : lagoa (esgoto secundfuio) 

_:'f/,. . ' ' / \\-_ . 
. . / j' ........ ,' / \ \ . 
: l· j -,, , -- . ._ / \.t \ 
[;I ~ Decâ:ntaçlor~Se~tmdfuio .. -~~\ .. 
I.J!L -- - --- --~- -' --~ .... ,_ t-- :- · -:-::- .( 

1'l;- .. · - - •. - . . :' . :I' : 
', ~~ .c. . .. & , , ; ·... • 

. ~.-~ ~ .· . .... ..... ~· .. - J', .. : 
·. ..• . ...... i , , ·' . ·: , • ~ - )- " . . 

Linha que abastece o 
sistema de inigação dos 
canteiros (esgoto 
tercifuio) 

~~:v··· ···· . ;?) ... m· . 
~-~,.__,. · A ~ 3 

~ . . ,,.:-:.,)- -~- Resetvatório que acumula 
~~~·-.-:- '0-- ; ~-,---:"'{··: · - ,· I ' água a ser utilizada pelo ·· .. ~(,: ... - ·- _ ,_,. , ...... - . 

· -. ·:.· ~ :-:=. : ~-. · · I. ( L~:J ; sistema de inigação 
a:J I ·' 

~ , ' ·.\ Água de lavagem 
· De 1 a 5: Canteiros Expetimentais / dos filtros 

- - - - · · ~ Esgoto 

Figura 3.3 - Planta de localização da instalação experimental, composta por lagoa de maturação, 

reservatório de alimentação do sistema de irrigação e canteiros com grama, localizados junto ao 

decantador secundário. 

Salienta-se que a instalação aqui utili zada, embora piloto, foi construída com 

um tamanho tal, capaz de permitir a obtenção de resultados representativos dos 

s istemas reais . 

3.1.3.1 - Dados Construtivos e Operacionais da Lagoa de Maturação 

A lagoa ele maturação é alimentada com efluente secundário da ET AR ele 

Beimlas, estando o ponto de tomada localizado no canal situado logo após a ca lha 

Parshall (de medida de vazão do efluente) antes da desinfecção. 
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Devido às característi cas do local colocado à disposição para a instalação 

piloto, tanto geológicas, com lençol freático próximo à superfície, como relati vas à 

área disponível, optou-se por construir a lagoa em Ferrocimcnto Artesanal1 seguindo 

método construtivo desenvolvido por DIÓGENES (1987) (Figura 3.4). Esta técnica 

possibilita a execução de paredes com apenas 2 em de espessura. Além di sso, esta é 

uma tecnologia de baixo custo para utili zação em regiões onde deve ser priol'izado o 

uso intensivo de mão de obra e não de equipamentos (ANDRADE et a /, 1994), É 

interessante verifi car o desempenho de uma estrutura deste pot1 c e com este fim , 

executada em fen ocimento. As análi ses comparativas de custo entre as altemati vas 

em al venari a c concreto armado confirmaram ser o ferrocimento uma tecnologia 

economicamente viável para esta aplicação. 

As principai s características geométricas da lagoa de estabili zação são 

apresentadas na Tabela 3.3 . 

Tabela 3.3 - Principais características geométricas da lagoa 

Característica Geométrica 

Comprimento 

Largura 
Profundidade tota l 

Profundidade ütil 

Espessura da parede 

Superfície livre do líq uido 

Volume total 

Volume útil 

Valores aproximados 

8,0 m 
3,1 m 

0,95 m 
0,5 m 

0,02 m 
24,8 m2 

24,0 mJ 

13 m3 

Os dispos iti vos de entrada c saída da lagoa foram loca li zados em cantos 

diagonalmente opostos, como apresentado na planta da lagoa de maturação, presente 

na Figura 3.4. Supõe-se que tal di sposição favoreça a ocorrência de comportamento 

hidrodinâmico mais próximo ao do tipo pistonaclo ("plug now"), podendo conferir a 

este reator uma maior efici ência. 

1 No Brasil , o Ferrocimento também é conhecido como Argamassa Armada por in fl uência de 
pesquisadores do Departamento de Estrutu ras da Escola de Engenharia de Sào Carlos da USP, q ue 
assim, o denominaram por se r constituído de uma n rgamassa rica de cimento e uma a r madura 
subdividida e distribuída ele aço. Mas csle materia l é intcmacionalmente conhecido como 
fenocimento . 
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Para maior ncxibilidade de operação, o sistema de alimentação da lagoa de 

maturação foi projetado de maneira a possibilitar o trabalho com diversos "tempos de 

detenção teóricos", variando de 1 dia (24 h) a 6 dias (144 h), funcionando 

diariamente das 8:00 h às 20:00 h - totalizanclo 12:00 h de operação diária, tendo 

como objetivo simular as condições operacionais, referentes ao período ele 

funcionamento com maior contribuição, de lagoas ele estabilização geralmente 

utilizadas em pequenos aglomerados populacionais. 

Considera-se aqui " tempos de detenção teóricos", embora a lagoa não tenha 

alimentação contínua . Assim a vazão durante as 12 horas em que o sistema de 

alimentação está em funci onamento é o dobro da vazão que seria necessária para 

obter este tempo de detenção caso o sistema de alimentação fosse contínuo 

(funcionando as 24 horas do dia) . 

Os dispositivos de entrada e saída da lagoa possibilitam a admissão e a saída 

submersa do líquido, sendo a tubulação de entrada inicialmente colocada a 20 em do 

fundo ela lagoa (na cav idade mais profunda) e a saída, para ambos os níveis 

projetados, ficando 10 em de profundidade abaixo da superfíci e livre da água. Estas 

profundidades de entrada e saída ela água podem set· facilmente va ri adas. Tais 

dispositivos permitem a fácil limpeza em caso de entupimento. 

Embora a profundidade do líquido da lagoa pudesse ser ele 0,50 ou 0,80 m , 

pois foram colocadas duas tubulações de saída, adotou-se, para este estudo, apenas a 

profundidade de 0,50 m. Corresponclendo, nestas condições, a um volume út i I de 

líquido da lagoa de aproximadamente 13 m3
. 

Na construção da lagoa de estabili zação em Fcrrocitncnto At1esanal, sem uso 

de fôrmas, utili zou-se como armadura uma tela soldada de fi o 3,2 mm e malha de 15 

x 15 em, duas telas hexagonais com fio 22 c malha de 1h". Para a argamassa utili zou

se o traço ele 1:2:0,5 (cimento:areia:água) em volume. 

Apresentam-se nas Figuras 3.5 a 3.11 , uma seqüência de fotos referentes à 

construção da lagoa piloto c do reservatóri o ele armazenamento para irrigação. 
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Figura 3.4 - Lagoa de maturação experimental, corte longitudinal e planta baixa 
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Figura 3.5- Argamassagem sobre o terreno Figura 3.6 - Colocação da armadura 

Figura 3.7 - Argamassagem da armadura Figura 3.8 - Acabamento 

~ 
Figura 3.9 Armadura do reservatório de Figura 3.10 - Argamassagem do reservatório de 

acumulação acumulação 
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Figura 3 .11 - Vista da lagoa de maturação e do reservatório de a limentação elo s istema ele irrigação 

3. 1.3.2- Sistema de Aquecimento por Energia Solar 

Para o aquecimento da lagoa de maturação a partir da energia solar foram testadas duas 

alternati vas principais: 

a) Estufa solar com camada ou colchão ele ar; 

b) Colocação direta do plás ti co sobre a lâmina d 'água. 

Na primeira alternati va , a coberta plástica é supmtada por uma estrutura metálica. O 

aquecimento é feito por efeito estufa, expondo a água aos raios solares possibilitando o 

aumento da temperatura do líquido. Esta estufa foi constmída com uma estnttura metálica 

dotada de um mecanismo que permite a vadação da altura do colchão de ar e do ângulo de 

ataque (da radiação solar). Já na segunda alternativa, a lâmina plásti ca repousa diretamente 

sobre a superfície do líquido. 

O plástico utilizado nesta coberta é constituído por um polietenofpolietileno de baixa 

densidade (LDPE) e composto por dois filmes soldados formando bolhas de ar. Este plástico é 
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utilizado em embalagens protetoras de aparelhos eletro-eletrônicos e o seu custo por metro 

quadrado era ele US$ 0,17 (desessete centavos de dólares americanos), em março de 1998. 

Para melhorar a eficiência do sistema de aquecimento, as paredes da lagoa foram 

pintadas pelo lado interno na região acima da linha d'água, com tinta cor preta fosco e 

revestidas extemamente com isolante térmico, uma camada de isopor de 5 em de espessura . 

Nas Figuras 3. 12, 3.13 e 3. 14 apresentam-se fotos mostrando detaU1es destes tipos de 

cobertas de s istemas de aquecimento por energia solar . 

Figura 3. 12 - Estrutura metálica ela estufa; que permite a variação do àngulo ele ataque, possibilitando a escolha 

da inclinação mais favorável para este tipo ele coberta. 
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Figura 3.13 - Coberta com colchão de ar e lâmina plástica com bolhas 

Figura 3.14- Coberta com plástico colocado diretamente sobre a água. 

A Figura 3. 15 apresenta detalhes deste tipo ele coberta com o plástico com bolhas 

fl utuando sobt·e a superfície da lâmina d'água. 
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Figura 3.l5 - Coberta com plást ico com bolhas diretamente sobre a água. 

3.1.3.3- Sistema de Irrigação 

O sistema de irrigação aq u1 descrito foi utilizado para aplicação dos efluentes 

terciá ri os - da lagoa piloto aquecida com energia solar - com a finalidade de monitorar, 

principalmente a qualidade microbiológica, quanto à presença e persistência de ovos de 

helmintos viáveis no solo e nas "culturas" (gramas) itTigadas com efluentes tratados. 

Para que o presente trabalho tenha maior facilidade de aceitação pela população e seja 

potencialmente de aplicação mais imediata, escolheu-se como cultura a ser irrigada gramas 

que são normalmente utilizadas em campos desportivos (como em campos de futebol ou 

golfe), jardins e áreas verdes. Esta escolha deve-se também à grande demanda de água destes 

gramados que, no caso de Portugal, com seus campos de golfe, constituem uma importante 

atividade ela indúst ria turísti ca. 

Optou-se por utilizar cinco canteims com forma quadrada, cada um com área ele 16 

m2
. Os tipos de gramas escolhidas e ele águas de irrigação utili zadas em cada canteiro estão 

apresentados na Tabela 3.4. 
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Os canteiros 1, 2, 3 c 4 foram semeados com o mesmo tipo ele grama e inigaelos com o 

mesmo tipo de água, ou seja , o efluentc terciário da lagoa de maturação. 

O canteiro número 5 possibilita uma comparação qualitativa entre os tipos de gramas 

utili zadas, principalmente quanto ao crescimento da biomassa, de maneira que este parâmetro 

seja indicativo do tipo a ser utilizado nos demais canteiros caso a grama adotada inicialmente 

nos canteiros de 1 a 4 não se adapte às condições do experimento. 

Os canteiros foram preparados de acordo com procedimentos normalmente utilizados 

em jardinagem, mas sem a utilização de fct1ilizante químico. Para tanto, contou-se com a 

orientação ele técnicos da empresa ele paisagismo TECNIRELV A, ele Lisboa. 

Tabela 3.4 - T ipos de grama e água utilizada para irrigação em cada canteiro experimental 

ldent i ficação Tipo da Grama Tipo de Água 

do Canteiro 

I , 2 , 3 e 4 SEMICIRCLES SE - "FAIRIVAY M/X "" Elluente da lagoa de estabilização 

(Terciá rio) 

5 SEMIC/RCLES SE - "FAIRIVAY MIX''' Elluente da lagoa de estabilização 

GRASS - SEMICIRCLES NIV - GREEN''t> (Terciário) 

RELVA FOOTBALL SOMBRN 

"Composição da SEMIC/RCLES SE- "FA/RIVAY 

M/X" : 

c Composição da RELVA FOOTBALL SOMBRA 

Lolium Perenne 35% 

Poa Pratensis 10% 

Fcs tuca Rubra Comuta ta 10% 

Fcstuca Rubra Rubra 40% 

Agrotis Tenuis 5% 

h Composição da GRASS - SEMICIRCLES N JV -

"GREEN" 

Crenshmv Bent Grass 100% 

Poa Tri1·ialis 

Poa Pratcnsis 

40% 

30% 

Festuca Long(folia 

Ag rostis Tcnuis 15% 

15% 
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O procedimento adotado para a confecção dos canteiros foi o seguinte: 

• escavou-se 25 em de profundidade na área onde foi construído o canteiro; 

• delimitou-se o canteiro com alvenaria de tijolo, deixando uma borda ele 10 em acima do 

nível original do teneno e realizando furos laterais com o objetivo de drenagem da água de 

chuva em excesso; 

• colocou-se terra preta, sem adição de fertilizante químico industrial; 

• a grama foi semeada e foi promovida a sua rega. 

Para regar os canteiros gramados, escolheu-se o sistema de irrigação por aspersão, que 

normalmente é o método de inigação mais utilizado nestas culturas, apesar das desvantagens 

que este apresenta, como a de demandar grande quantidade ele água c propiciar um ambiente 

úmido favonível ú ocorrência de doenças nas cu lturas. Segundo BELTRÃO c! ai ( J 996), na 

irrigação com reuso de águas este é um dos sistemas mais propícios à contaminação do 

ambiente, devido à dispersão elos jatos de água e aerossóis. 

Para o projeto do s is tema de irrigação, utili zou-se um programa de computador 

gentilmente fornecido por uma empresa de equipamentos para irrigação, a EIN DOR. Tal 

programa possibilita o cálculo automático das instalações, bem como a confecção de gráficos 

tridimensionais dos diagramas pluviométricos ele sistemas ele irrigação por aspersão. Este 

cálculo teórico foi realizado, a fim ele obter-se boa distribuição pluviométrica com coeficiente 

de uniformidade superior a 85%. 

Para o cálculo prático do coefi ciente de uniformidade, usa-se a Equação 3.1, conhecida 

corno Fórmula de CHRISTIANSEN, apresentada em RAPOSO (1979). 
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c = 1-[ Ll::!J /1 11/'1/ 
Equação (3.1) 

Cu= coefici ente de uniformidade; 

x = desvio de cada observação da média; 

m = média aritmética das alturas pluviométricas registradas; 

n = número de observações. 
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Segundo os dados da estação meteorológica do aeroporto de Lisboa, o mês de julho é 

o mais desfavorável para a inigação. Adotando-se ainda informações fomecidas por 

RAPOSO (1979), utili zam-se os seguintes valores para os respectivos parâmetros de rega: 

• evapotranspiração média mensal, Em = 195 mm; 

• coeficiente cultural ela grama, Kc = 1. 1; 

• eficiência do sistema de irrigação, er = 80%; 

• perda de água durante a irrigação devido ao vento e à temperatura , Pvt = 30% . 

Neste trabalho, foram utilizados os mini -aspersores da marca EIN DOR, os quais 

foram dispostos conforme apresentados na Figura 3. 16. Cada canteiro tem 3,0 m de lado útil e 

mais 0,5 m de bordas em cada lateral, totali zando 4,0 111 ele lado. Os mini -aspersorcs 

escolhidos são da série mini-compacta 862 e apresentam as seguintes características: 

• a vazão em cada aspersor será de 90 1/h, o que concsponcle a uma vazão específica ele pico, 

igual a lO (1/h)/nl; 

• ângulo ele varredura ele 360°; 

• raio ele alcance ele 3 m; 

• pressão de trabalho de 1,4 atm; 

• altura de instalação ele 25 ctn. 

Para estas condições, os mini -aspersores adotados fornecem um coeficiente ele 

uniformidade tcól'ico de 90,5%. Ver Figura 3. 17. 



Ma..nô metro\. 

.. _J, 
A'penore' 

"'= 314" 

Canteiro 
EKperimental 

1-t t--Totn~ira 

I 

Contorno em 
Alvenaria de 
Tijolo 

ljl = I" 

Figura 3.1 6 - Disposição dos aspersores nos canteiros, acompc1nhada de foto 
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Para e feito de dimensionamento foi previsto, para o período mais desfavorável, que a 

rega dos canteiros por mini -aspersão seri a diária, com dotação de rega de aproximadamente 

12 nun (ou 12 l/m2
) e funcionando aproximadamente 72 min por dia. Assim, o volume de 

água demandado pelos quatro aspersores seri a de: 

4 x (5 canteiros x 3m x 3m x 0,012m) = 2, 16 m3/d 

A vazão máxima do sistema de irrigação, para efeito de dimensionamento ela bomba, 

foi de 0,5 lfs (1,8 m3/h). Os canteiros fora m irrigados durante a noite (iniciando às 22 horas) 
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para diminuir o risco de salinização e economizar água, sendo este o turno mais apropriado 

para irrigat· sistemas que contemplam reuso de água. 

Na Figura 3. 17, apresenta-se o diagrama teórico ele precipitação do sistema de 

irrigação adotado. 

8 62 - 90 3 60° U . 4AtM 

Cu 90.57. 

I 
3 .DOM ----

Figura 3. 17 - Diagrama de precipi tação teórico do sistema de irrigação adotado 

No s istema de inigação foram instalados dois filtros ele linha em série, a jusante da 

bomba, a fim de diminuir o risco de entupimento dos mini-aspersores. 

O primeiro filtro tem malha de aço ng. 50, enquanto o segundo tem malha de polyester 

nº 150. Com o objeti vo de conservar o rotor da bomba, foi colocada uma tela de polycster 

com malha nº 25, envolvendo a válvula de pé do sistema de recalque, funcionando, assi m, 

como um pré-filtro. 
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3.2 - Monitoramento Experimental 

O planejamento experimental desta pesquisa foi concebido de acordo com os 

principais objetivos do estudo c visa a obtenção de uma apropriada inativação de 

patogênicos, principalmente helmintos, com a utilização de um sistema de 

aquecimento por energia solar que promova o aumento da temperatura de lagoa de 

maturação. Por esta razão, a temperatura do líquido, a quantidade de ovos de 

helmintos c outros indicadores patogênicos, tais como coliformes fecais, são os 

parâmetros chave a serem monitorados durante os experimentos. Entretanto, outros 

parâmetros relativos à avaliação do desempenho da lagoa como OD, pH, DBO, DQO 

c SS foram monitorados. Alguns parâmetros químicos indicadores de qualidade de 

água para irri gação, como conduti vidade, sódio, cloretos, taxa de adsorção de sódio 

também f oram moni !orados . 

Alguns parâmetros, como metais pesados, por exemplo, foram anali sados 

com uma menor freqüência apenas para confirmar que suas concentrações não 

alcançavam os limites recomendados para a água de irrigação. 

O plano de monitoramento do sistema engloba os parâmetros a serem 

determinados , as freqiiências de amostragem, os pontos de coleta de amostras c as 

metodologias utili zadas no desenvolvimento experimental. 

Inicialmente, foram feitas amllises de di versos parâmetros, visando a 

caracterização do afluente e do efluente da ETAR ele lodos ativados. Estas análises 

serviram também para vel'ificar a confiabilidacle dos dados de monitoramento da 

empresa responsável pela operação e controle de qualidade da ETAR. Durante a 

operação elo s istema, estas análises fora m repetidas trimestralmente, para confrontar 
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com os dados a serem obtidos junto à EMARLIS. As análises de rotina foram 

realizadas de acordo com o planejamento apresentado na Tabela 3.5. 

Como um dos maiores problemas de saúde relacionados com sistemas de 

reuso é a presença de ovos de helmintos - pelos motivos já expostos na revisão da 

literatura deste trabalho - observou-se qualitativa e quantitativamente estes ovos. 

Os riscos à saúde devido à irrigação com efluente da lagoa experimental 

foram avaliados através da apreciação ela contaminação da grama irrigada e do solo. 

A salinização do solo foi também monitorada. 

Na Tabela 3.5 apresenta-se uma lista dos paràmctros, pontos de retirada c 

freqüência das amostras, que fazem parte do plano de monitoramento da 

instalação experimental, composta pela lagoa de maturação c pelo sistema de 

irrigação dos canteiros. Os experimentos foram realizados ao longo de três anos 

durante os períodos mais quentes, para o hemisfério norte, dos meses de maio a 

outubro, com as freqüências de monitoramento apresentadas na Tabela 3.5. Os 

paràmetros analisados neste trabalho contribuem para se estudar a inativaçào de 

bactérias e helmintos sobre diferentes condições físicas, químicas, microbiológicas e 

climáticas. 
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Tabela 3.5 - Parâmetros de monitoramento e freqüência de amostragem na instalação experimental 

l'ani ml'lru 

Vazão 

Temperatura 

pH 

Ak a lini!la!le 

Con!lutivi!la!lc Elétrica (CE) 

Sàlid<'(; Tnta is (Sl) 

Sólid1~ Suspcll~os Totais (SSl) 

Sólidos Suspensos Vol:ítcis (SSV) 

Sólidoo; Sedime ntáveis 

DB05 

0805 do Filtrado 

DQO 

DQO do Filtrado 

O D 

Nitrogênio Tot:tl (NTK) 

Nitrogcnio Arnoniat·a l (N H,') 

Nitrato (NOJ) 

Nitralll (N01) 

Fósforo Total (P-Tol.} 

Potássio (K ') 

S•'>!lio (N:t') 

C:íkio (C a' •> 

Magnésio (1\!g"l 

Cloretos (CI) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Sul fa to (SO,) 

Ferro (Ft•) 

C:i!lnio(C!l) 

C humho (Ph) 

Zint·o (Zn) 

Turhidc7 

Colifnrmc~ Ft•t·ais (CF) 

E.'tcpttX'ocns Fet•a is 

Ovos de Hclminte<; 

D = diária 
S =se mana l 
1\1 = mcns:t I 
/n = n°. !le veZl'S na freqüência 

Unidade 

Afl uelllc 

I.Js D/1 2 

o c D/4 

- D/4 

mg/L CaCOJ s 
dS/m D/4 

mg/ L 1\1 

mg/ L 1\1 

mg/L M 

m~/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/ L 1\1 

rng/L 1\1 

mg/L I\ I 

rng/L 

mg/L 1\1/2 

rng/L 1\1/2 

mg/L 1\1/2 

rng/L 1\1/2 

mg/L 1\l/2 

mg/ L M 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L 1\1 

mg/L I\ I 

mg/L I\ I 

mg/L I\ I 

mg/ L 1\1 

UT s 
urq too rnL s 
UFC/100 rnL s 
N•. denvo,;fL S/2 

l'nnlus c Fo·~•tiicnda d1· Amn.,lra~:cm Local' 

L,goo Elluclllc Solo Cultura 

- - - - p 

D/24 D/4 - p 

D/1 2 S/2 - P/E 

s s - L 

D/4 D/4 - p 

I\ I M - L/E 

1\1 I\ I - - L/E 

M 1\1 - - L/E 

M 1\1 - - L/E 

1\1 M - - L/E 

M I\ I - - L/E 

M 1\ l - L/E 

1\1 1\1 L/E - --
D/24 - - P/E 

M/2 - L/E 

1\1/2 - L/E 

- M/2 - - L /E 

1\1/2 - L/E 

- M/2 - - L/E 

- 1\1 - - L 

1\ l 1\1 - E/A 

M I\ I L 

- 1\1 1\1 - L 

- 1\1 I\ I - E/A 

1\1 1\1 E/A 

- 1\1 1\1 - E/A 

- I\ I I\ I E/A 

- 1\1 I\ I - E/A 

I\ I I\ I - E/A 

I\ I 1\1 - E/A 

- 1\1 I\ I - E/A 

s s - - L 

s L 

- s L 

S/2 s s L 

* Locais nndt• prefe rencialmente foram fe itas as a nálises 
P= lnsta la ~·:io Piloto 
L = L..ahoratúrit'ti !lo LNEC 
E = Lahmatúrit-.; da EI\IARLIS 

A = IA'\boratório Químico Agrícola Rebe lo da S ilva 
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Foram colhidas amostras pontuais na chegada do esgoto bruto c no ctluente da ETAR 

c da Lagoa Piloto, cujos volumes vari aram conforme as recomendações para cada método. 

Amostras compostas do afl uente e etluente da lagoa experimental foram coletadas por 

um amostrador automático, em intervalos constantes, para ser feita a análise de outros 

parâmetros quím.i cos. Também foram reali zadas coletas simples pl'incipahnente para serem 

realizados exames microbiológicos. 

Apresentam-se na Tabela 3.6 os métodos utilizados nas análises físico-químicas e nos 

exames microbiológicos. Nos laboratórios elo Núcleo ele Engenharia Sanitária elo LNEC foram 

reali zados prioritariamente os exames bacteri ológicos e parasitológicos. 

As análi ses físico-químicas de solo foram rea li zadas em laboratório especia li zado do 

Ministério ela Agricultura de Portugal , L1boratório Químico Agrícola Rebelo da Silva e as 

determinações dos metais pesados e Na, Ca, Mg e K foram efetuadas no espectrofotômetro de 

absorção atômica do L1boratóri o do Núcleo de Química do Departamento de Materiais de 

Const ruçào do LNEC. 

Conforme é apresentado na Tabela 3 .5, alguns parâmetros do efluente da ETAR ele 

Beirolas, levantados no monitoramento de roti na dos laboratóri os da EMARLIS, foram 

utili zados como dados do afl uente da lagoa piloto. Nos laboratórios da ETAR de Beirolas 

foram também reali zadas análises de parâmetros físico-químicos da instalação experi mental. 
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Tabela 3.6 - Pariunetros c métodos analíticos seguidos na amí lisc físico-química c microbiológica dos eflucnles 

l'a riunctro Unidade 1\létodn 

Tt·mpcratura Qc Tcrmomctria c scnsort-s digitais 

pH - POicnciométrico 

Alcalinicl1d..: mg/LCaCO_, fl létodo Titriométrko (t itula~ão potcnciométrica) 

Cumlutividad..: El<'tric:a (CE) dS/m Ek·trumctria 

St'•lidns Totais (SD mg/L fllétodo Gravimétric:o 

Sólidos Su~pcnsos Totais (SS'I) mg/L fl létodo Gravimétrico 

Sólidt>:< SuspcrL~os Voláteis (SS V) mg/L Método Gravimétricn 

Súlidili Scdimcntüvcis mg/L lllétodn Volumétrico 

01305 mg/L Dilui~ão s..:guida do.: llll'di\·:in do.: OD por_p<llcnciomc tria 

ooo~ do f'ilt rado mg/L Dihri\·ãn ~cguitl1 de mcdiçáo de OD por potcnciomctria 

DQO mg/L lítrinmétrico do dicromato de pot:is.,in 

DQO do Filu ado mg/L Titrinrnéllicu do dicrumatn de potássio 

OD mg/L Potcnciornctria 

Nitrogé·nio Total Kjddahl (NTK) rng/1. Titrio rri' llit-o 

Nitrogênio Amoniaca l (NH,') rng/L lítriométrico 

Nitra to (NO_.) rng/L Elctrnth>:< t'Sf'H.'t'Íiícos -
Nitrito (N02) mg/L Kit de aná lise quírnit·a (EAM) 

Fósforo Total (P-Tot.) rrrg/L Kit de análise tluimica (EAfll) 

Sullithl (S01) mg/L Kit de análise química (EAfll ) 

Pot:íssio (K ') mg/L Fo!omctria de t•miss<io de d1atm 

Clorctos (Cl) mg/L Método Titrimétrico (Mohr) 

Súdio (Na') mg/L Fotomctria ti<• c rniss:in de chatm 

Cálcio (Ca' ' 1 rng/L Espcctrofotometria de absorção atômica 

fl lagnésio (Mg"1 mg/L Espcctrofotomctria de ahsorçiin atômica 

Cromo (Cr) mg/L Est~ctrofotnrnc tria de ahsor~ão atômica 

Cohrc (Cu) mg/L Espcctrofotomc tria de al,;or\·:io atômica 

Ferro (l'c) mg/L Espcctrofntomctria de ahsorçiio atômica 

C:idrnio (Cd) mg/L E..'l~Ctrofotornctria de ahstlf\':io atimrka 

Chumho (Ph) mg/L E'llCCtrufotornetria de ahstlf\':io atú mim 

Zinco (Zn) mg/L E.spcctrul'ntomctria de absor\·:io atômica 

Turhidt•z uT Ncfclomclr ia 

Colili,rmcs Fc<·ais (C I') UI-'C/1 00 mL l>lcmhra na Fihrantc 

Es tr,·pHICIK'IJ:;. Fc<·ais ( EF) UI'C/100 IIIL Mcmhrana f'ihralllc 

Ovos de Hclmintns N'' dc nvn~L OMS-A mod ilít·adn p<>r A YRES & MARA (1996) 
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3.2.1 - Equipamentos de Monitoramento e Instrumentos 

a) Medidores de Vazão 

Na entrada da lagoa piloto foi colocado um medidor de vazão, tipo vertedor triangular, 

com ângulo de 30°, com o qual foram monitoradas as vazões de entrada permitindo um maior 

controle sobre esta unidade ele tratamento. Junto a este vertedor foi instalado um medidor 

automáti co de nível que possibilita o armazenamento de dados, por sinais analógicos, em um 

"Data Logger". 

As medidas de vazão nos aspersores foram rea li zadas pelo método volumétri co, 

utili zando-se um cronômetro e um balde graduado. 

b) Medidores de Temperatura 

As temperaturas foram medidas em nove pontos, sendo seis sensores locali zados na 

lagoa a uma prorundidade de 15 em, dois sensores colocados ao ar li vre e o nono sensor foi 

colocado no reservatório que abastece o s istema de irrigação. O esquema com a locali zação 

dos sensores de temperatura é apresentado na Figura 3. 18. 



Unidade master 

Computador 
,------. portátil 

Afluente 1 3 
r:-~-..,.,. 

Reservatório 

6 
Lagoa 

5 

Figura 3. 18 - Esquema com a locali zação dos sensores de temperatura 
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Os dados de temperatura foram coletados por meio de um sistema composto por uma 

rede de dispositivos tennométricos digitais comandados por uma unidade master (central) e os 

dados analógicos foram armazenados automaticamente em um microcomputador portátil 

(Figura 3 .19). Cada seusor é dotado de um identificador eletrônico e possui uma curva ele 

calibração, levada em conta quando da tabulação elos dados . 

. ~ -- ~ 
. . . ~~~~~ 

. ') 
. r- -~ 

Figura 3. 19 - Microcomputador ligado à unidade mas ter e a rede de sensores dig itais 
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c) Dados Meteorológicos 

A ETAR de Bcirolas rica locali zada nas proximidades do Instituto Nacional de 

Meteororogia (INMG), de Portugal. Por esta razão, dados como os ele radiação solar 

levantados no INMG puderam ser utilizados nesta pesquisa. 

Neste trabalho foram também utili zados dados da estação meteorológica do Aeroporto 

de Lisboa, os quais foram importantes para o dimensionamento e operação do sistema de 

irrigação dos canteiros experimentais. O Aeroporto de Lisboa também fica nas proximidades 

da ETAR de Beirolas. 

d) OD, pH e Condwividade Elétrica 

Foi utili zado um "waterlogger" com sondas multiparamétricas para medidas de pH, 

condutividadc elétrica e oxigênio dissolvido. Estes dados eram armazenados em um "Data

Logger". 

e) Partida dos Experimentos 

Logo após completada a fase ele construção da instalação piloto, deu-se a pa11ida do 

sistema, adotando-se os seguintes procedimentos: 

l . encher a lagoa com água proveniente de poços locali zados na margem do rio Tejo; 

2 . colocar o s istema em funcionamento e observar a ocorrência de possíveis vazamentos; 

3. reali zar ensaio para determinação do coefi ciente de uniformidade da distribuição 

pluviométrica nos canteiros; 

4. esvaziar a lagoa c o reservatório de armazenamento da <igua de inigaçào; 

5. encher a lagoa com enuente secundário e manter o sistema alimentado com uma pequena 

vazão correspondente a um tempo de detenção, em tomo de 12 dias; 

6. aguardar alguns dias, até que se veri fique, visualmente, o surgimento das algas; 
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7. monitorar a floração de algas até que seja estabelecida uma boa comunidade biológica, um 

meio balanceado de algas e bactérias; 

8. promover a operação e a manutenção do sistema. 

Neste trabalho, o estabelecimento da população ele algas não foi fácil. As principais causas 

observadas foram: a ocorrência do fenômeno de "bulking" no tanque de aemção da ETAR de 

Beirolas motivou o aparecimento de um afluente da lagoa experimental altamente canegado 

de bactérias filamentosas; o desenvolvimento de numerosa população de um crustáceo não 

identificado, o qual se alimenta de algas. Foi detectado que estes ctustáceos apresentavam cor 

vennelha-castanho e tamanho em torno de 2 mm, possivelmente eram Diaphanosoma 

(APHA, 1989). Ver Figura 3.20. 

Figura 3.20 - Crustáceos encontrados quando da partida da lagoa experimental 

f) Co/iformes Fecais 

A determinação dos coliformes fecais foi efetuada pelo método de membrana filtrante. 

Por ter sido construída junto a um tanque de aeração de uma ETAR de lodos ativados, 

a instalação experimental certamente deve ter sido contaminada pelos aerossóis, que podem 
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influenciar na qualidade bacteriológica c na contaminação por vírus desta instalação. Com 

relação à presença de protozoários e helmintos, espera-se que haja menor influência de 

contaminação por aerossóis. 

No solo e na grama não foram realizados exames bacteriológicos devido à dificuldade 

de se poder afirmar a origem das bactérias que ali possivelmente seriam encontradas, pois 

poderiam vir tanto das águas residuárias tratadas, assim como de fezes de outros animais 

como trazidos nas patas destes animais ou de insetos. 

g) Contagem de Helmillfos 

Por ter sido cons iderado o ma1s indicado, durante os ensmos preliminares para a 

pesquisa ele ovos ele helmintos em amostras s imples de águas resicluárias brutas e tratadas, 

adotou-se neste trabalho o método da OMS-A (A YRES & MARA, 1996). Este método é o 

que apresenta maiores possibilidades de vir a ser padronizado. 

Os pontos de amostragem fora m, respecti vamente: 

• Nas águas residuárias brutas - na chegada ela ETAR, logo ápos a calha Parshall de 

medida de vazão afl uente na ETAR; 

• Nas águas residuárias secundárias - após a calha Parshall de medida ele vazão elo 

efluente da ET AR e antes da cloração no tanque de contato; 

• Nas águas residuárias terciárias - junto à tubulação do enuente ela instalação 

experimental, ou seja, na água que será utili zada para irrigação. 

As amostras eram colhidas no período da manhã , entre 9 e lO horas sendo 

transportadas, imediatamente, ao laboratório para exame e preferencialmente sem adição de 

preserva nte. A técnica para a coleta de amostras obedeceu às recomendações da APHA 

(1989). Na lagoa de maturação, as amostras eram retiradas a aproximadamente 15 em abaixo 

da superfície ela água. 
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Quando não foi possível analisar as amost ras logo após colhidas, estas foram 

preservadas conforme prevê o método, utili zando-se 10 ml de fenol comeJ·cial puro para cada 

litro e mantidas sob refrigeração a 4°C. 

Para a reali zação dos exames parasitológicos, foram utilizados os seguintes 

equipamentos e reagentes: 

• Microscópio óptico, marca Olimpus equipado com câmara fotográfica de 35 mm e 

monitor de TV de 14"; 

• Microscópio esterioscópico (Lupa); 
• Aparelho Vo11ex Genie-2; 
• Centrífuga Sigma 202; 
• Cone Imhoff; 
• Densímetros; 
• Câmara MacMaster c disco de Doncastcr; 
• Pipetas de Pasteur e Volumétricas; 
• Trompa d'água. 

A contagem dos ovos de helmintos na câmara de McMaster foi feita em quatro 

lâminas, sendo o resultado a média aritmética das lei turas reali zadas 

Nos exames parasitológicos, a idenli fi cação destes ovos na amostra é di fíci I quando se 

trabalha com pequenos aumentos, como é o caso do Método da OMS-A, utili zando 

microscópio ót ico c câmaras de McMastcr, com as quais não é possível utili zar objetivas que 

permitam aumentos superiores a 10 vezes. Para facilitar a identificação, adotou-se o 

procedimento de medir1 os ovos e compará-los com os padrões conhecidos pela literatura, 

como os apresentados na Figura 3.21. 

1 A medida obtida com o micrô metro deve ser corrigida pelo fa tor de correção correspondente à objetiva 
utilizada , o fator da obje tiva de JOx é 0,8. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

Como a pesquisa desta tese fez parte de um projeto envolvendo cmco 

instituições, em quatro países, em que os colaboradores tinham objetivos 

complementares, os resultados aqui apresentados são comparados e/ou 

complementados pelas informações obtidas pelos outros colaboradores elo Projeto 

AVICENNE (1998). Assim, os resultados obtidos na instalação experimental de 

Pot1uga l são comparados com os resultados dos campos de experimentos da Tunísia 

e da Jordânia. A análise conjunta destes experimentos concomitantes e 

complementares permite uma melhor compreensão dos dados. 

Neste capítulo são apresentadas descrições das instalações experimentais e 

das metodologias utilizadas pelos colaboradores jorclanianos e tunisienses, 

possibilitando um melhor entendimento dos experimentos desenvolvidos nestes 

países. 

4.1 - Resultado dos Ensaios Preliminares 

Antes de iniciar o monitoramento de rotina indicado na Tabela 3.5, foram 

realizados, em amostras do afluente e eflucnte ela ETAR de Beirolas, ensaios visando 

principalmente selecionar metodologias apropriadas à pesquisa de helmintos em 

águas resicluárias. Estes ensaios indicaram a presença destes ovos ele helmintos, tanto 

no afluente bruto, como no efluente tratado desta ETAR. 
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Os resultados de ensaios preliminares de contagem de ovos de helmintos ele 

quatro amostras são apresentados na Tabela 4 .1. Estas amostras foram coletadas nos 

meses de agosto c setembro de 1996 e examinadas pelo método da OMS-A para 

águas resicluárias brutas (que utili za volume da amostra de 1 litro) e para efluentcs 

tratados (com volume da amostra de 10 litros). 

Tabela 4.1 - Ovos ele helmintos no afluente e eflucnte ela ET AR ele Beirolas, 1996 

Tipo de Água Rcsiduária 
N2 de ovos de helmintosflitro 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Esgoto bruto 123 220 156 166 

Efluente secundário 12 32 18 2 1 

As quatro amostras de esgoto bruto apresentaram uma pequena amplitude no 

número de ovos de helmintos, de 123 a 220 ovos/L. Estes números encontram-se no 

limite inferi or das estimati vas para projetos de tratamento de águas residuári as 

domésticas feitas por MARA et a / (1992), ou seja, da faixa de 100 a 1.000 ovos/L, 

refletindo, assim, a realidade local. É impot1ante ressa ltar que tais valores estão bem 

abai xo dos encontrados em trabalhos reali zados no nordeste brasil eiro. Estes 

apresentam valores médios próximos dos 1.000 ovos/L, conforme apresentado por 

NOG UEIRA (1999), valor médio ele 910 ovos/L na Região Metmpolitana dt 

Fortaleza , de 1155 ovos/L em Campina Grande - Paraíba (CEBALLOS, 1990) e de 

1.079 ovos/L na cidade de Guarabira, também na Para íba, segundo FLORENTINO, 

(1992), apuJ NOGUEffi A (2000). 

Quanto à quantidade de ovos de helmintos encontrados, nestes ensatos 

preliminares, no cflucnte sccundürio da ETAR de Bcirolas (ver Tabela 4.1 ), observa

se que a redução do número de ovos não foi sufi ciente para atender aos valores 

ex igidos pela OMS para inigação inestrita (apresentados na Tabela 2.3). 

Durante os ensaios preliminares, observou-se que os ovos ele helmintos que 

apresentaram maior freqüência em relação aos demais encontrados no esgoto bruto 

foram os seguintes, na ordem de predominância: Ascaris lumbricoides, Tricllllris 
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trichiura e Ancylostoma ssp). Segundo CEBALLOS (1990), a ascaridíase tem uma 

prevalência em torno de 60% em países subdesenvolvidos. Os ovos do seu agente 

causador, Ascaris lumbricoides, são capazes de sobreviver por diversos meses nas 

águas residuárias e, segundo a OMS (1989), são um dos principais responsáveis 

pelos altos índices de mot1alidade infantil nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Apresentam-se nas Figuras 4.1 e 4 .2 fotos ele ovos ele Ascaris e 

Trichuris. 

. ~ · 

·-· 
~ I 

25 ~ I 

Figura 4.1 - Ovo de Ascaris lumbricoides (Fonte : A YRES & l\IIARA, 1996) 

·. 
25 um 

Figura 4.2 - Ovo de Triclwris trichiura (Fonte: AYRES 8r l\IIARA, 1996) 
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Reali zou-se uma avaliação preliminar de diversos parâmetros do efluenle 

secundário da ETAR de Beirolas. Os valores das médias mensais ele tais parâmetros, 

relativos ao segundo semestre do ano de 1996, são apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Valores ou concentrações médias mensais de diversos parâmetros relativos ao efluentc 

secundário da ETAR de Beirolas, ano de 1996*. 

pH ST SST 0130_, DQO N N N Total N 

i\l~s (mg/1 .) (mg/L) (mg/L) (mg/L) Amuniaca l Orgânico NTK Nitratos 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mgJL) 

Jnl 7,7 700 12 8 48 22, 1 - - O,o3 

Ago 7,6 89-t 17 12 52 19,9 2,5 22,4 O,O.t 

Sei 7,6 713 27 25 C\ :'i !!,7 1,9 10,6 O,OR 

Out 7,6 77!'. 2H 44 74 11 , 1 0,7 11 ,8 0,07 

Nov 7,6 797 11 5 103 179 30,8 11,5 42,3 0,03 

Da 7,6 578 56 37 92 39,1! 17,8 57,6 O ,o? 

i\lédia 7,6 743 43 38 !!5 22, 1 6,9 28,9 0 ,05 

*Estas análises c exames foram realizados nos Laboratórios da ETAR de Bcirolas 
**Média geométrica 

Fós foro E.~cch,•richia. 

Tota l CCIIi 

(mg/ L) (Ni\IP/100 mL) 

3.0 1.5E+6 

12,3 8,4E+5 

S.4 2 ..1 E+6 

1 ~.0 I. .~F. +C\ 

10,5 2.7E+6 

18,6 1,3E+6 

10,8 1,6E+6*" 

Ao anali sar os dados da Tabela 4.2, constata-se que o efluente secundário da 

ETAR apresentava altas concentrações de sólidos suspensos lota is, possivelmente 

causados pela ocorrência do fenômeno de "bulking" no reator de lodos ativados. 

Os dados referentes ao mês de novembro indicam que deve ter sido lançado 

na rede de esgoto que abastece a ETAR um despejo de origem inclusttial com alta 

ca rga orgânica. 

As concentrações de nutri entes (de nitrogênio amoniacal e fósforo) 

encontradas foram altas e não atendem às exigências da resolução CONAMA nç- 20 

MMA (1986) para lançamento em corpos de água Classe 3, embora possam ser 

recomendadas para fertirrigaçào. 
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Este efluente apresentou também altas concentrações de DB0 5 e DQO para 

um efluentc secundário doméstico de um processo de lodos ati vados, principalmente 

no mês de novembro, indicando a existência de uma forte componente indust rial para 

o afluente desta ETAR. 

Do ponto de vista microbiológico, o efluente secundário possuía 

concentração de coliformes fecais da ordem de 106 por 100 mL, indicando a 

necessidade de desin fecção deste efluente para que possa ser utilizado sem restrições 

na inigação. 

Quanto aos valores ele pH, estes apresentam-se numa faixa de tolerância 

aceitável para lançamento em corpos d 'água. 

Foram também rea li zados ensa ios preliminares para testar três diferentes 

disposições de cobertas, utili zando-se o plástico LDPE com bolhas de ar: 

• Ensaio 1 -Plásti co colocado sobre a estrutura metálica com inclinação de 

3: 1 (hori zontal : vertical). Ver estrutura de suporte na Figura 3. 12; 

• Ensaio 2 - Plástico colocado sobre a estrutura metálica formando um 

colchão de ar sobre a lagoa (como mostrado na Figura 3. 13); 

• Ensaio 3 - Uunina plástica colocada diretamente sobre a superfície da 

água da lagoa (Figura 3.1 4). 

Em cada ensaio foram reali zadas medições honíri as de temperat ura ela ág ua 

da lagoa, e do ar durante um período de cinco dias no mês ele outubro ele 1996. As 

temperaturas máx imas di árias alcançadas para os três ensaios estão no gráfi co da 

Figura 4 .3. 
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Figura 4.3 - Temperaturas máximas diárias obtidas em ensaios com d iferentes tipos de 

coberturas, outj 1996. 

Observa-se na Figura 4.3 que nos três ensaios a temperatura máxima da água 

não apresentou muita diferença quando comparada às correspondentes temperaturas 

do ar. No entanto, nota-se uma pequena superioridade no aumento de temperatura no 

Ensaio 3 . Adotou-se, então, a configuração do Ensaio 3 no desenvolvimento desta 

pesquisa. Esta escolha foi influenciada pelo fato de os outros colaboradores do 

projeto A VICENNE utilizarem também este tipo de coberta. 

É imp011antc ressaltar que, nestes testes, compara-se o comportamento de três 

configurações ele cobet1as para períodos diferentes, com condições climáticas 

distintas, principalmente em relação à nebulosidade. 

Nas três alternativas ensaiadas, com ou sem colchão ele ar, o cobrimento ela 

lagoa causa efeitos considerados prejudiciais, como por exemplo, por impedir a 

ocorrência de correntes convectivas causadas pela ação do vento ou ainda por 

dificultar as trocas gasosas entre o líquido (produtos gasosos do metabolismo de 
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bactérias e algas) e a atmosfera. Estes efeitos são mais acentuados na alternativa em 

que o plástico repousa diretamente sobre a lâmina d'água. 

O plástico utilizado nesta coberta é composto por dois filmes soldados 

formando bolhas de ar. Estas bolhas de ar podem agir como isolante ténnico, 

dificultando a perda de calor por convecção na cobe1ta plásti ca mantendo, assim, a 

água aquecida. Outra suposta vantagem do uso deste plástico é que ele flutua sobre o 

líquido, dispensando estrutura sup01te. 

4. 2 - Técnicas de Contagem de Ovos de Helmintos 

Como foi apresentado na revisão da literatura deste trabalho, o estudo sobre 

as técnicas de contagem de ovos de helmintos é de grande importância, pois o 

diagnóstico parasitológico de efluentes destinados à reutili zação na irrigação tende a 

ser um dos principais indicadores de qualidade destas águas. 

O levantamento bibliográfico rea li zado neste trabalho foi aprofundado em 

relação à pesquisa ele ovos de helmintos. Dentre os objeti vos desta tese demonstrou

se a intenção de estudar c aprimorar estes métodos de contagem, não somente nas 

águas residuárias, mas também no solo e nas culturas inigadas. No entanto, não foi 

possível a rea li zação da contagem de hclmintos no solo dos canteiros experimentais 

nem nas gramas plantadas nestes canteiros. O principal motivo de não ter sido 

reali zada esta contagem no solo e na grama dos canteiros foi que a pequena 

quantidade ou mesmo a ausência de ovos de helmintos no cflucnte secundári o ela 

ETAR de Beirolas, como pode ser comprovado na Tabela 4. 14, inviabili zaram a 

pesquisa de ovos ele helmintos nestes meios. 

Apresentam-se nos dois ítens seguintes os resultados referentes ao estudo das 

técnicas de contagem de ovos de helmintos em águas residuárias e um esboço do 

método desenvolvido para contagem destes ovos no solo. Quanto ao método para 
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contagem de ovos de helmintos nas culturas, não chegou a ser desenvolvido a 

contento. Ressalta-se que na instalação piloto foram apenas realizadas contagens de 

ovos de helmintos nas águas residu<irias. Portanto, a pesquisa destes ovos no solo c 

nas cu lturas irrigadas sob aplicação continuada de enuentes em sistemas de reuso de 

águas não foi efetivado, como já comentado. 

4.2.1 -Contagem de Ovos de Helmintos nas Águas Residuárias 

Neste trabalho, inicialmente, reali zou-se uma seleção de metoclologias para 

pesquisa de ovos de hclmintos em águas residuárias. Os métodos estudados, com a 

perspecti va de selecionar os mais adequados à rotina de um laboratóri o 

multidisciplinar, foram: Leeds I; Leccls li; OMS A e OMS B. 

A pa11ir da pesquisa dos métodos ele enumeração ele helmintos, selecionou-se 

como mms apropriado o método da OMS-A (A YRES & MARA, 1996). Para 

aperfeiçoar este método, foi proposta a utili zação de um sedimentador com 

capacidade para 10 litros . Este sedimentador, apresentado nas Figuras 4.4 e 4.5 , foi 

projetado e construído por este doutorando com o objetivo de agilizar estes ensaios 

O sedimentador proposto facilita o trabaiJw no laboratório, uma vez que na 

metodologia proposta pelo método OMS-A, utili zam-se 10 lit ros de águas residwírias 

trat adas que são colocadas em cones de Imhoff, com capacidade de apenas 1 litro, 

para daí ser retirado o lodo sedimentado contendo os ovos que serão posteriormente 

separados c examinados em microscópio. As principais vantagens do sedimentador 

proposto são: 

• permite que os 10 litros ela amostra sejam despejados em um único sedimentador 

diminuindo, assim, a perda de ovos durante o manuseio com os di versos cones 

Im hoff; 
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• reduz o tempo do ensaio, pois mesmo quando se utiliza 10 cones lmhoff perde-se 

mais tempo enchendo os I O frascos c depois retirando o sobrenadantc, do q ue 

utili zando o sedimentador de 10 litros com di spositivos de retiradas que 

permitem uma nipida e prática descarga do sobrenadante, assim como o volume 

da amostra é mais exato, pois dispensa a leitura do metúsco convergente, já que 

um extravasar na marca de 10 litros faz com que o excedente seja descattado 

mantendo-se uma maior precisão do volume a ser ensai ado; 

• o procedimento de retirada do sobrenadante nos cones lmhoff favorecem a perda 

de ovos e quase sempre é necessário centrifugar um volume maior do que o 

volume utili zado para centri fugação no sedimentador de 10 litros . A perda de 

ovos neste scdimentador é menor, pois no procedimento de retirada do 

sobrenadante foi observada a possibilidade de arraste colocando um di spositi vo 

de retirada de líquido na marca ele 2 litl'os e outro na marca de 1 lit ro, pa ra 

permiti r graduar a lenta ret irada do sobrenadante até a marca de 1 litro; 

• o scdimentador ele lO litros apresenta, ainda, a vantagem de possibilitar uma 

menor ocon ência e propagação de erros experimentais causados pelo operador. 

O tempo de sedimentação dos ovos de heltnintos em uma amostra é calculado a 

partir da velocidade de sedimentação obtida pela Lei de Stokes. Mas, por razões de 

segurança, no projeto do sedimentaelor aqui proposto segue as recomendações de 

A YRES & MARA (1 996), que utili zam o dobro do valor encontrado para o tempo de 

sedimentação teórico do ovo, presente na amostra, com menor velocidade de 

sedimentação. Este procedimento possui o intuito ele assegurar que os ovos alcancem 

o fundo do recipi ente e não sejam descart ados. Segundo estes autores, à temperatura 

de 20°C, as velocidades de sedimentação dos ovos de helmintos, das três espécies 

mais comuns encontradas neste trabalho, são respecti vamente: 

• Ascaris lumbricoides = 2,04 cm;/min . 
• Trichuris trichiura = 1,62 ctn/min; 
• Ancvlostoma duodenale = 0,66 cmfmin; 
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Figura 4.4 - Scdimentador com capacidade para 10 li tros, com detalhe. 

Figura 4.5 - Fotografia do sedirnentador com capacidade para 10 li tros (à esquerda) e um cone Imhoff 

(à di rei ta). 



·, 

115 

4.2.2 - Contagem de Ovos de Helmintos no Solo 

Com relação à pesquisa de ovos de helminlos no solo, várias técnicas para a 

contagem destes ovos em amostras de solo tem sido descritas, SCHULZ & 

KROEGER (1992), WONG & BUNDY (1990), MULLER et a/ (1989), KAZACOS 

(1983), QUINN et a/ (1980), DADA (1979). Porém, nenhuma delas apresenta um 

método que seja satis fatório para a contagem de ovos de helminlos em lodos os tipos 

de solo. Estes métodos foram utilizados em estudos de laboratório e de campo, mas 

ainda não foram su fi cientemente avali ados c padronizados para o propósito 

específico de indicar a contaminação no solo em sistemas de reuso na agricultura, 

como o método da OMS-A, que tende a ser padronizado para as águas residuárias. 

A apropri ação dos métodos de contagem de helmintos no solo pode vari ar, 

dependendo dos seguintes fatores: 

• tipo de solo; 

• massa específica dos ovos e elo solo; 

• método para dissociar os ovos das partículas ele solo (normalmen te usa-se 

detergente); 

• método para concentrar os ovos presentes no solo (normalmente usam-se 

soluções sa linas com densidades conhec idas). 

A ava liação da apropriação do método está relacionada à taxa ele recuperação 

de um solo a11 ificia lmcnte contaminado com uma quantidade conhecida de ovos ele 

helminlos . Os solos normalmente têm sido semeados com grande número ele ovos e 

estes podem não ser indica! ivo das densidades dos ovos encontrados no solo em 

condições naturai s (WONG & BUNDY, 1990). Assim, a aplicação destes métodos 

deve ser precedida de ensaios preliminares para avali ação ela taxa de recuperação 

correspondente ao tipo de solo a ser estudado. 
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Quando possível , devem ser utili zadas amostras de grandes volumes, pois 

pequenas amostras, como as de 1 g, não são suficientes para detectar baixas 

concentrações de ovos. Alternativamente, pode-se aumentar o número de amostras a 

serem examinadas para o caso de pequenas amostras de solo. Em qualquer situação, 

o método a ser escolhido deve possibilitar a recuperação da espécie de ovos que o 

investi gador está interessado ou daqueles presentes em maior quantidade no meio 

estudado. 

Durante a reali zação da pesquisa de seleção c desenvolvimento de um método 

apropriado para contagem de helmintos no solo, teve-se a intenção de utili zar um 

método com procedimento semelhante ao que foi selecionado, neste trabaiJ10, como o 

mais indicado para a contagem de ovos ele helmintos em <iguas rcsiduári as, o método 

da OMS-A. 

Assim, as adaptações sugeridas ao método da OMS-A para possibilitar a 

contagem ele ovos no solo foram basicamente referentes aos passos iniciais de 

preparação da amostra , os quais são descritos a seguir: 

1. coleta-se uma amostra <:te 200 gramas de solo a ser anali sado. Esta coleta 

é reali zada seguindo-se o procedimento sugerido por ENGLAND (1985), 

o qual envolve homogeneização da amostra; 

2 . coloca-se a amostra de solo num frasco e adiciona-se um litro de água 

destil ada c 15 mL do detergente Triton-100 a 0,0 1%, promove-se a 

mistura homogeneizando a amostra ; 

3. em seguida, com o auxílio de um funil , despeja-se este conteúdo em um 

frasco de PET, com capacidade para 2 litros (comumente utili zados pa ra 

venda de refri gerantes), tampa-se o frasco e com auxíl io das mãos agi ta-o 

freneti camente por 30 segundos, fa vorecendo a separação por notação de 

partículas mais leves das mais pesadas, obtendo-se assim uma amostra 

mais fáci l de ser examinada; 
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4. despeja-se o conteúdo do frasco em dois cones Imhoff, completando o 

volume com água destilada até a marca de um litro; 

5. deixa-se a amostra sedimentar por uma hora; 

6. retira-se o sobrenaclante com o auxílio de uma penetra e agita-se o 

conteúdo dos cones com um bastão de vidro evitando levantar a areia e 

coloca-se o conteúdo em suspensão em outro cone Imhoff; 

7. deste ponto em diante, obtida uma amostra com características mais 

parecidas com as de águas residuárias, procede-se com o método da 

OMS-A para esgoto bruto, sendo o resultado expresso em n!l de ovos por 

100 gele amostra ele solo. 

Para testar este método, foram real izados quatro ensatos com solos 

semelhantes aos utili zados para irrigação, sendo que, ao invés de se adicionar água 

destil ada (conforme descrito no passo n~ 2) adicionou-se um litro de éÍgua rcsiduária 

brut a, com número de ovos de helmintos "conhecido" (em amostra examinada 

util izando a técnica da OMS-A). Os resultados dos exames parasitológicos em 

amostras de solo misturadas com águas rcsiduárias brutas e as respectivas contagens 

de ovos destas águas são apresentados na Tabela 4 .3. 

Tabela 4.3 - Contagem de ovos de hclmintos no so lo c no esgoto bruto 

Tipos de amostras Contagem dos Ovos de Helmintos·~ 

Unidade 

Ensaio J Ensaio 2 Ensaio J Ensaio 4 

No Esgoto Bruto 2 12 188 173 11 5 ll<.!. OVOS/ L 

-- - - - --- - - I - --I -- - 1- -

No Solo JO 6 2 3 nl!. ovos/ ]()() g 
i 

* Os solos ensaiados fo ram contammados pe las respecti vas águas rcs1duánas brutas 
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4. 3 - Tempo de Retenção Hidráulico Teórico 

Como não foi possível reali zar uma caracterização hidráuli ca ela lagoa 

experimenta l, a pa11ir de ensaios hidrodinâmicos com testes de estímulo-resposta 

com uso de traçadores e assim determinar o tempo de ret enção real do reator em 

estudo, optou-se por apenas tentar controlar o tempo de retenção teórico. 

Na lagoa experimental o tempo ele retenção teórico foi controlado pela vazão 

de alimentação, por meio da regulagem de um registro de torneira na tubulação de 

recalque da bomba. Tentou-se trabalhar com os tempos de retenção pré-estabelecidos 

no item 3.1 , mas no desenvolver do trabalho foi difícil manter o sistema de 

alimentação com uma vazão constante. fsto porque além do cfluente secundário da 

ETAR de Beirolas ter apresentado grandes variações de qualidades fís ico-químicas e 

biológicas, as quais dificultaram a manutenção de uma vazão constante para a 

aduçào, tanto o sistema de alimentação como os equipamentos utili zados para a 

medição da vazão afluente apresentaram problemas, como os descritos a seguir: 

• a ocorrência do fenômeno de "bulking" no reator de lodos ativados provocava 

deposição de lodo na mangueira de alimentação diminuindo a vazão do afluente 

da lagoa; 

• o "bulking" foi também um dos responsáveis pela geração ele espuma no verteclor 

tri angular, o que mascarava a lei tura do nível da água, realizada pelo sensor de 

nível, apresentando uma falsa profundidade de líquido e uma vazão 

aparentemente aumentada; 

• em algumas ocasiões, as variações de vazão ocorreram dev ido a falhas ele 

potência elétri ca. 

Assim, o controle do tempo de retenção teóri co na lagoa foi um dos pontos 

críti cos do experimento, como pode ser comprovado na Tabela 4.4, na qual 

apresentam-se os resultados da média di<hia de vazão c tempos de retenção 

associados durante os dias em que as leituras foram rea li zadas, nos meses de maio a 

outubro de 1997 (Figura 4.6). 



.. 

'I 

119 

Tabela 4.4 - Vazões médias de alimentação c tempos de retenção da lagoa, de maio a outubro dc1997 

Mês Dia Vazão média di;\ria" Tempo de retenção teórico~ 

(nr1/d) (dia) (h) 

Maio 20 9,4 2,8 66 

21 12,2 2,1 51 

22 10,3 2,5 61 
23 7,1 3,7 88 

24 8,8 3,0 71 

25 8,8 3,0 71 

26 8,4 3,1 74 

27 7,8 3,3 80 
Média mensal 9,1 2,9 69 

Junho 26 14,7 1,8 42 

27 18,2 1,4 34 
28 17,0 1,5 37 

29 16,5 1,6 38 
30 19,5 1,3 32 

Média mensal 14,3 1,8 44 

Julho 1 21,6 1,2 29 

2 21,6 1,2 29 

3 25,2 1,0 25 
4 25,2 1,0 25 

5 24,4 1 ' 1 26 

6 26,4 1,0 24 
Média mensal 24,1 1,1 26 

Setembro 23 9,0 2,9 69 

24 10,8 2,4 58 
25 11 ,3 2,3 55 

26 15,3 1,7 41 

27 15,2 1,7 41 

28 18,9 1,4 33 

29 22,1 1,2 28 

30 10,9 2,4 57 

Média mensa l 14,2 1,8 44 

Outubro I 8,7 3,0 72 

2 7,1 3,7 88 
3 6,3 4,1 99 

4 5,9 4,4 106 

5 3,4 7,6 184 

6 3,5 7,4 178 
7 5, 1 5,1 122 

8 19,6 1,3 32 
Média mensal 5,7 4,6 109 

Médias 13,6 2,6 63 
.. ... 

a - Para o l'alc...·ulo ··tJ l~sta V:.t"l:in ml'c.ha thana l cvc.HI -S~ em l 'Oilttl apenas n pcnodo em qut• n SIStcm.a de ahm.:nta\·;.io t'Siava t'lll 

funciuna m~nto, das !lhOOmin :is 20h00min 
h - Considerando-se tamhém u ~ríndo em que o si~tcma tlc alimcnta.,.üo não funcionava. das 20h00min às RhOOmin. 
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Os outros colaboradores elo Projeto AVICENNE utili zaram o s istema de 

batelada, "batch". 

Ressa lta-se que a adoção deste s istema de alimentação contínua prejudica o 

aquecimento da lagoa e apresenta dificuldades no seu monitoramento experimental e 

na avaliação do s istema de aquecimento por efeito estufa. Outra dificuldade 

encontrada com a adoção deste sis tema de alimentação foi na comparação entre os 

dados obtidos nestes experimentos com os obtidos pelos colaboradores que 

trabalharam com o s istema em batelada. 
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4. 4 - Desempenho do Sistema de Aquecimento 

Os resultados experimentais referentes ao sistema escolhido para 

aquecimento da lagoa de maturação da instalação experimental de Lisboa são 

apresentados c comparados com os resultados obtidos nas instalações experimentais 

da Jordânia e Tunísia. 

Em seguida, avalia-se o modelo matetmitico proposto por DICKINSON 

(1998), utilizado para previsão da variação horária da temperatura de pequenas 

lagoas de maturação. Ressalta-se que este modelo somente foi desenvolvido quando 

os experimentos já estavam sendo reali zados. Com o objetivo ele comparar os 

resultados obtidos nos três campos de experimento, apresenta-se a simulação do 

referido modelo para a instalação experimental da Tunísia, levando-se em conta as 

condições meteorológicas locai s. 

4. 4. 1 - Aval iação dos Sistemas de Aquecimento nos Campos de 

Experimentos de Portugal, Jordânia e Tunísia. 

4. 4. 1. 1 - Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental de Lisboa 

Um dos propósitos destes experimentos de campo foi estudar um sistema de 

aquecimento a energia solar com o qual se pudesse alcançar temperaturas 

sufi cientemente altas capazes de eliminar patogênicos, principalmente ovos de 

helmintos em lagoas de maturação. Para tanto, foram inicialmente reali zados ensaios 

preliminares, apresentados no item 4.1 , nos quais observou-se que se a lâmina 

plásti ca fosse colocada diretamente sobre a superfície da água, obtêm-se maiores 

temperaturas para a ügua da lagoa do que para os sistemas de cobertura com colchão 

ele ar, conforme foi apresentado no item 3. 1.3.2. 
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Além de proporcionar um aquecimento mais eficiente, este sistema de coberta 

com lâmina plástica flutuando sobre a água apresenta a vantagem de dispensar 

estrutura de suporte. 

O plástico utilizado em Lisboa (38° 43' 16" de Latitude No11e c 9° 9' 15" de 

Longitude a Oeste de Greenwich) foi o tipo LDPE, transparente, com pequenas 

bolhas de ar. Estas bolhas são formadas entre duas lâminas que são soldadas c 

possuem diâmetro médio em torno de 0,7 em. 

Com a lâmina plástica flutuando sobre a água, foram realizados ensaios na 

instalação experimental de Bcirolas de março a novembro de 1997. Nestes ensaios, 

os sensores de temperatura utili zados registravam leituras a cada 10 minutos 

fornecendo, assim, cada sensor, 144 leituras por dia. Tais dados são resumidos na 

Tabela 4.5, apresentados em termos ele temperaturas máximas mínimas c médias . 

Tais temperaturas da <ígua, tabuladas em termos de temperaturas médias horárias , de 

08 às 20 horas, são representadas pela média das leituras de seis sensores (cada 

sensor utili zado coletando seis leituras a cada hora). Estes sensores foram dispostos 

segundo o esquema apresentado na Figura 3.18 e instalados em uma profundidade de 

15 em da superfície do líquido. Entretanto, tais leituras não foram realizadas durante 

todo o período dos experimentos, devido a incidentes experimentais, causados por: 

• falhas no sistema de alimentação, de potência elétrica da instalação 

experimental (estas falhas foram relativamente freqüentes durante o 

período do estudo, motivadas pela execução de obras civis de grande 

po11e, reali zadas nas proximidades ela ETAR de Bcirolas, obras relativas à 

exposição mundial EXP0'98); 

• fa lhas em scnsorcs ele temperatura, que precisaram ser substituídos; 

• danos na coberta plástica, causados por ventos e chuvas. 

Ressa lta-se que os valores de temperatura eram disponibili zados 

automaticamente, já corrigidos pela respectiva curva de calibraçào de cada sensor, 

eletronicamente identificado. 
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Tabela 4.5 -Temperaturas do ar e da água da lagoa coberta com plástico LDPE, de março a novembro 

clc1997, leituras rea li.wdas a 15 em de profundidade 

Temperaturas em i!C 

Temperatura 
Temperaturas médias diárias Temperaturas médias Mês• Dia 

média do 

afluente h 
da água da lagoa diárias do ar 

Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Março 11 19,3 22,0 20,5 2 1,2 17,3 
12 20, 1 21,9 19,9 20,7 21,5 
13 20,5 23,5 20,0 21,1 2 1,2 
14 20,9 22,3 20,1 21,0 20,4 
15 19,5 22,5 20,2 22,0 21,3 
16 18,4 23,1 20,3 21,3 21,7 
17 19,0 24,5 20,5 2 1,9 22,4 
18 19,3 23,8 20,8 21,9 22,1 
21 20,0 23,9 2 1,0 22,0 22,1 
22 20,3 24,0 2 1,2 22,2 23,0 
23 19,0 23,3 20,9 21,7 24,1 
24 19,7 23,2 20,7 19,6 24,1 
25 18, I 23,7 20,7 21,7 24,0 
26 19,5 24,0 20,7 21,8 22,3 
27 18,8 23,7 20,7 21,8 23,9 
28 19,3 23,5 20,9 2 1,8 23,9 
29 20,0 22,9 21,0 21,7 22,8 
30 20,5 22,8 20,9 21,6 25,2 
31 19,8 23,0 21,0 21,7 26,5 

Abri l I 20, 1 24,0 21 , I 22,2 26,3 
2 20,0 23,6 20,4 20,2 23,4 
3 18,4 23,5 19,6 19,3 23,3 
4 19,6 23,8 19,0 19,8 23,3 
5 19,2 24,4 20,8 20,5 25,4 
6 19,3 23,8 20,5 21,0 25,5 
7 19,8 23,9 20,3 21,5 23,6 
8 20,2 23,5 20,7 21,3 22,9 

Maio 20 20,0 24,4 2 1,0 22,1 16,5 

21 20,1 24,5 20,6 20,3 24,4 

22 18,9 24,8 19,2 19,8 25,6 

23 20,3 25,0 20,9 20,5 24,5 

24 20,8 24,8 2 1,5 21,0 24,5 

25 20,6 24,4 21,4 22,5 23,3 

26 2 1,8 24,8 20,9 22,3 18,4 
27 20,1 24,8 21 ,I 22,4 23,0 

. . .. 
a - No nk's d.: agoslo a II ISinlaçiio não lm Oj'<'ratla tkw uln a la lhas no s 1s lcma de ahnll'nla.,.ãn d~lnca , 

h - Valnr<'S medidos apenas de OR ~is 20 hnws, 

16,9 

17,8 
13,0 
12,3 
11,7 
12,0 

13,4 
13,5 
12,5 
13,3 

13,6 
14,1 
15,3 
16,6 
16,3 
16,6 
17,0 
15,8 
14,5 

14,4 
13,9 
14,0 
14,8 
16,7 
15,3 
14,8 
13,9 
14,3 

15,1 

13,4 

14,5 

14,9 

15,0 

14,4 

15,7 

Média 

17,1 
19,5 
16,8 
15,9 
16,4 
16,2 
16,6 

16,8 
16,4 
17,3 

18,9 
19,7 

19,3 
19,5 
19,3 

19,8 
19,4 
20,1 
18,8 
18,0 
17,0 
16,4 
16,7 
19,3 
18,4 
18,1 
17,0 
15,0 

18,7 

17,1 

16,9 

17,2 

17,7 

16,1 

18,8 
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- Continuação da Tabela 4.5 -

Temperaturas em ~c 

Temperatura 
Temperaturas médias diárias Temperaturas mt!dias Mês Dia 

média do 
da água da lagoa diárias do ar 

anuente 

Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 

Junho 24 2 1,0 21,2 21,2 21,2 22,4 22,2 22,3 
26 20,3 2 1,0 20,8 20,9 29,1 23,6 26,3 
27 18,2 20,8 19,8 20,3 26,9 13,9 20,4 
28 17,9 20,0 19,2 19,7 26,5 12,4 18,7 
29 18,6 20,0 19,0 19,4 28,1 11,1 18,8 
30 17,8 19,9 19,3 19,6 28,2 11 ,7 19,0 

Julho 1 17,8 19,7 19,2 19,5 28,2 14,2 19,2 
2 18,5 19,9 19,0 19,4 28,3 14, I 19,7 
3 18,3 19,7 19,0 19,3 28,3 12,0 18,7 
4 19,1 19,8 18,9 19,4 30.0 13,3 20,4 
5 20,1 23,3 20,7 21,9 36,8 15,2 25,1 
6 19,4 22,9 20,9 2 1,8 39.8 17, I 27,8 

8 19,5 - - 22,0 - - 24,9 
24 18,8 23, 1 23,0 23,0 28,6 20,4 25,1 
25 18,6 23,4 23,1 23,2 32,1 19,8 24,8 
26 19,1 23,8 23,4 23,6 32,3 20,3 25,8 
27 18,9 24,6 23,8 24,1 30,6 2 1,0 25,0 

Setembro 9 19,4 25, 1 21,6 21,9 35,5 18,7 26,5 
10 18,8 25,2 2 1,4 21,7 37,9 15,9 23,8 
11 19,9 25,8< 21,3 21,8 36,6 15,6 21,8 
12 18,9 25,3 20,9 21,7 31,1 15,4 21,7 
13 18,2 25,0 20,9 21,4 31,0 16,3 21,5 
14 18,1 24,8 21,2 21,5 30,7 18,6 21,6 

18 18,3 23,5 22,2 22,4 34,4 20,5 26,1 
19 18,2 22,4 2 1,6 22,1 35,2 18, 1 23,8 
20 18,2 22,3 2 1,5 21,9 31,3 17,3 22,6 
2 1 18,8 22,0 20,9 21,3 30,2 15, 1 20,7 
22 18,6 2 1,4 2 1,0 21,1 16,5 15,6 15,9 
23 18,4 22, 1 20,5 21,5 32,2 17,5 25, 1 
24 18,6 22,2 20,5 2 1,3 34,4 15,6 22,4 
25 18,7 2.\8 20,5 2 1,1 32,0 16,0 2 1,2 
26 18,9 24,9 20,3 21,1 32, 1 16,3 21,4 
27 19,0 22,7 20,5 21,1 30, 1 16,6 20,9 
28 19,3 21,3 20,3 20,7 19,9 15,9 17,8 
30 19,3 2 1,4 20,9 21,3 29,2 18,3 23,2 

.. 
c· - Valor lllaXI Illll tia tcmt><.' ralllra tia agua tia lag<~o . 
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- Continuação da Tabela 4.5 -

Tcmpera tums em ~c 

Mês Dia Temperatura do Temperaturas médias diárias Temperaturas médias 

atlucntc da água da lagoa diárias do ar 

Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 

Outubro 1 19,1 21,9 20,2 21,0 34,1 16,4 22,2 

2 19,8 22,3 20,4 21,3 37,3 15,5 23 ,4 

3 19,7 22,3 20,8 21,6 34,1 15,6 22,1 
4 18,9 22,1 20,9 2 1,4 31 ,9 16,2 20,8 

5 18,2 21,4 20,0 20,6 28,2 15,8 19,7 

6 17,2 21,2 19,9 20,5 30,0 16,8 20,2 

7 18,9 20,7 19,5 20,2 27,5 13,1 18,1 

8 17,0 20,3 18,7 19,5 26,8 12,1 17,3 

9 17,8 20,7 18,9 19,6 26,3 14,2 18,4 

10 17,6 21,1 20,2 20,5 30,6 18,9 22,1 

11 17,5 21,7 20,4 2 1,0 30,5 19,7 22,7 

12 17,2 21 ,8 20,3 2 1,0 28,7 16,3 2 1,3 

13 17,1 20,5 18,8 19,5 27 ,1 13,7 18,4 

14 17,1 19,2 17,7 18,5 27,0 11 ,1 17,2 

15 17,0 19,0 17,3 18,1 28,1 10,8 19,1 

16 16,9 19,1 17,2 18, I 31,4 10,7 19,5 

17 17,0 18,7 17,2 17,9 26,2 10,6 17,7 

18 16,7 18,7 17,9 18,2 23,3 14,3 18,6 
2 1 17,0 18,8 18,2 18,5 21,0 15,0 17,2 

22 18,0 19,2 18,0 18,5 22,7 16,2 18, I 

23 18,1 19,3 17,6 18,4 25,2 11,8 16,7 
24 17,8 18,8 17,9 18,3 20,2 14,2 16,5 

25 17,0 19,5 18,2 18,8 26,6 15,4 18,8 

26 16,5 19,1 18,8 18,9 19,3 17,0 18, 1 
27 16,5 19,4 18,5 18,8 21,2 16,4 18,3 

28 16,3 18,9 17,9 18,3 23,9 13,4 16,9 

29 16,4 18,1 17, I 17,6 2 1,9 10,9 15,6 

30 17,1 17,1 15,7 16,3 2 1,9 10,8 15,8 

31 16,7 16, 1 15, 1 15,6 IR, 1 11,0 15,0 

Novembro I 16,0 16,2 15,1 15,6 24,1 10,7 15,6 

2 16,3 16,2 16,0 16, 1 16,9 15,0 15,6 

O bserva-se na Figura 4.7 que nestes ensaios os va lores tmíximos diá1i os das 

temperaturas na lagoa experimental, coberta com plástico de bolhas ti po LDPE, 

ficaram sempre abaixo ele 25,8 °C, sendo geralmente in feri ores às temperaturas 

máx imas diári as elo ar c quase sempre maiores do que as águas resieluürias 

secundárias, afluente ela lagoa. 
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Figura 4 .7 - Valores de temperatura máxima da água e do ar para o período de monitoramento, de março a novembro de 1997 
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Para um dia de verão com céu claro, sem núvens, 5 de julho de 1997, 

construiu-se a Tabela 4.6 com as variações horária de temperatura do ar, do afluente 

c da água da lagoa na profundidade de 15 em. 

Tabela 4.6 - Variação horária da temperatura da água na lagoa, dados de 5/6 de julho de 1997 

Dia Hora Temperaturas em !!C 

Temperatura do Temperatura do Temperatura da 

Ar Afluente Água da Lagoa 

11/09/1997 6:00 15,2 - 20,8 

7:00 18,8 - 20,7 

8:00 24,0 18,4 20,8 

9:00 25,7 18,7 20,9 

10:00 28,2 18,8 21,1 

11 :00 29,8 19,2 21,2 

12:00 31,7 19,9 21,4 

13:00 33,0 20,2 21 ,9 

14:00 35, 1 20,5 22,6 

15:00 36,8 20,7 22,8 

16:00 34,1 20,8 22,8 

17:00 32,7 21,0 23,3 

18:00 29,2 20,9 23,3 

19:00 27,2 20,8 23,2 

20:00 25,0 - 23, 1 

21:00 22,7 - 22,9 

22:00 20,9 - 22,8 

23 :00 20,6 - 22,4 

12/09/1997 0:00 20,4 - 22,2 

1:00 19,4 - 2 1,6 

2:00 18,0 - 2 1,5 

3:00 17 ,I - 21,3 

4:00 17,2 - 20,9 

5:00 19,1 - 20,9 
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Na Figura 4.8, construída a partir de dados da Tabela 4,6, observa-se que 

neste dia a temperatura média da água da lagoa geralmente apresentou temperaturas 

de 5 a 15 % maiores que a temperatura do afluente . 

Uma das justificativas para as baixas temperaturas medidas, se comparadas 

com os valores obtidos pelos outros colaboradores do Projeto A VICENNE, é que os 

sensores foram localizados a 15 em de profundidade, onde as temperaturas 

certamente eram inferiores as dos primeiros 5 em a pattir da superfície da água. Na 

lagoa coberta da Tunísia, foi observada uma estratificação térmica que apresentou 

variação de até 7 !lC para os ptimeiros 5 em de profundidade, indicando que o 

aumento da temperatma sob o plástico apenas dá-se efetivamente para os primeiros 

centímetros da água próxima à superfície. Mas a intenção inicial foi medir a 

temperatura na lagoa a uma profundidade mais próxima da temperatura média da 

massa líquida e que ficasse abaixo do nível elo dispositivo de saída elo efluente. 
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Figura 4.8 - Variação horária da temperatura da água da lagoa, do afluente e do ar, referentes aos dias 

05/06 de julho de 1997 

É importante ressaltar que os resultados referentes ao aquecimento ela água da 

lagoa elos expetimentos ele campo realizados em Lisboa são.menos favoráveis que os 
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da Jordânia e Tunísia, pois foram realizados sob sistema contínuo de alimentação das 

8:00 às 20:00 horas. 

4. 4. 1. 2- Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental da Jordânia 

As instalações experimentais da Jordânia foram construídas na estação de 

tratamento de águas res iduárias de As-Samra, 35 km a noroeste de Amã (32° 59' 36" 

de Latitude Norte e 35° 59' 33" de Longitude a Leste de Greenwich). Estas 

instalações compõem-se de três lagoas, com dimensões 9 x 3 x 0,5 m 

(respectivamente: comprimento, largura e profundidade) . Tais lagoas foram 

revestidas com geomembrana em PVC para evitar infi ltração e foram operadas sob o 

regime batelada (batch), sendo alimentadas por enuente de uma lagoa facu ltativa. O 

tempo de detenção de cada uma elas três lagoas foi de cinco dias . 

Uma das lagoas não foi coberta, servindo, assim, como controle ou 

testemunha. Outra foi cobet1a com um plásti co com bolhas de ar e a tercei ra lagoa foi 

coberta com uma dupla camada plásti ca composta por um plástico com bolhas e uma 

camada protetora ele filme transparente colocada sobre a primeira . Na Figura 4.9 

apresentam-se uma foto deste tipo de cobet1a plásti ca. 

" .• 

Figura 4.9 - Coberta com dupla camada plástica, sendo uma lâmina s imples e outra com bolhas, 

colocada sobre a água 
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O plásti co tipo LDPE utilizado na Jordânia é composto por três filmes sendo 

dois formando as bolhas que são coladas no terceiro filme. & te plástico é 

transparente c suas bolhas (com diâmetro maior em torno de 2,0 em) são maiores do 

que as do plástico utilizado em Pm1ugal. 

Dentre as maiores dificuldades relacionadas com o uso das cobertas plásti cas, 

estão os danos causados pelo vento, principalmente no plástico com bolhas, ti po 

LDPE, que se deteriora com facilidade quando exposto aos raios de sol, ficando mais 

frágil e opaco, sendo recomendada sua troca a cada seis meses de utilização. 

Assim, a colocação da segunda camada plástica, com lâmina de maior 

espessura e mais pesada, sobre o plástico com bolhas, além ele melhorar o efeito 

estufa, conferiu maior resistência à coberta. Uma desvantagem elo uso desta segunda 

camada plástica é a difi culdade ele manipulação da cobet1 ura por apenas uma pessoa, 

durante a coleta de amostras. 

Nos ensaios realizados, observou-se que, cobrindo a lagoa com somente um 

plásti co com bolhas, tipo LDPE, foi possível alcançar temperaturas diumas cerca de 

10 oc acima das obtidas na lagoa sem cobet1a. Porém, aumentos de temperatura 

como este somente foram observados nos 10 primeiros centímetros a pat1ir da 

superfície da água. Abaixo desta profundidade notou-se apenas uma pequena 

variação da temperatura , em torno de 2 a 3 °C, de acordo, portanto, com os 

result ados obtidos em Portuga l. A temperatura na lagoa coberta com duas camadas 

plásti cas foi, em geral , 2 oc mais quente do que a coberta com uma única camada 

plástica. Algumas destas observações podem ser notadas nas Figuras 4.10 e 4. 11. 

Os maiores aumentos de temperatura obtidos, num ensaio reali zado no verão, 

utili zando-se o pléístico de bolhas, em cobertas com uma camada e duas camadas 

plásti cas foram, respecti vamente, de 14 e 16°C. 
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Figura 4.10 - Temperatura média mensal da água nas lagoas experimentais, no horário das O às 12 

horas durante o ano 1996, na Jordània. 

~ ------------------------------------------------------------------------, 

~r-----------------------------------------------------------------~ 

ô25r-----------------------------~~----~--------------~--------------~ 
e... 
t) 

:; 
e ~ -·~-------------------~~~~--------------------~~---~.-------~ 

~ 
E 
~ 15+---------------~~~--------------------------------------~.------

5+-----------------------------------------------------------------~ 

0 -~----r-----~----.-----.-----.-----.-----~----~----~----~------~ 

jan fev mar abr ma i jun jul 
!.leses 

ago sei ou I no v dez 

-+-- Controle Uma camada plástica -+- Dupla camada plástica 
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O mmor aumento da temperatura alcançado na lagoa coberta com duas 

camadas plásticas, quando comparado com as outras duas lagoas, levou a uma maior 

remoção de patogênicos, sendo indicada pelo decaimento do número de coliformes 

fecais. Na lagoa com dupla camada plástica, as concentrações de coliformes fecais 

atingiram os menores valores em agosto e setembro de 1996, quando foram atendidas 

às recomendações da OMS, apresentadas na Tabela 2.3. Nestes dois meses a 

temperatura da água alcançou valores em tomo de 35 oc. O valor máximo de pH da 

lagoa durante o dia foi de aproximadamente 8 e o valor máximo de OD at ingiu a 

concentração de apenas 2,1 mg/1. 

O decaimento pretendido para a concentração de colifonnes fecais nas lagoas 

experimenta is foi alcançado com temperaturas da água substancialmente menores 

que as obt idas nos experimentos de laboratório reali zados por THOMSON et ai 

(1992). 

O aquecimento e a luz solar podem promover a remoção de coliformes feca is 

em lagoas de estabilização das seguintes maneiras: 

• diretamente pelo aumento da temperatura da lagoa, como foi visto na lagoa 

coberta por dupla camada plásti ca, sendo o aumento da temperatura da água 

responsável por maio1· eficiência de sedimentação dos ovos de helmintos; 

• diretamente pelo efei to bactericida dos raios ultrav ioleta; 

• indiretamente, suprindo energia para fotossíntese de algas, fornecendo 

luminosidade e comprimento de onda adequados para o crescimento destes 

organismos (como observado na lagoa ele testemunha). As algas são responsáveis 

pelo aumento da concentração de OD c maiores valores ele pH na lagoa, 

promovendo um ambiente inóspito para as células bactcrianas. 

Assim, o crescimento ele algas é um elos parâmetros que elevem ser ana li sados 

quando da ava li ação em lagoas de estabi li zação. No entanto, baseando-se apenas nas 

informações destes experimentos não foi possível quantificar o grau ele imporl únc ia 

ele cada um dos parâmetros envolvidos na remoção de coliformes feca is. 
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4. 4. 1. 3 - Sistema de Aquecimento da Instalação Experimental da Tunísia 

Na Tunísia, os trabalhos de campo foram realizados em duas lagoas 

experimentais localizadas em Nabcul, na região nordeste da Tunísia, a 60 Km da 

capital Tunis (36° 50' 33" de L1titude Not1e e 11° 44' 15" de Longitude a Leste de 

Greenwich). Tais lagoas foram monitoradas em diferentes períodos do ano para 

testar a eficiência do método sobre distintas condições climáticas. 

Uma das lagoas foi coberta com uma camada de plástico com bolhas grandes, 

semelhante ao plástico utilizado nos experimentos da Jordânia , tipo LDPE, 

transparente, mas de cor azul, enquanto a outra foi operada como testemunha ou 

controle. Em ambas as lagoas, foram reali zadas medidas diárias de: temperatura, pH, 

OD e condutividade elétrica. Tais medições foram feitas em diversas profundidades: 

junto à superfície da água, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 em. Foram tomadas amostras de 

água para aval iação de coliformes fecais, estreptococos fecais e ovos de helmintos. 

As lagoas deste experimento foram operadas em regime de batelada, "bate/i", 

com tempos de detenção de 7 a 10 dias e alimentadas com o efluente secundário de 

uma estação de tratamento de lodos ativados, ETAR de Ouecl Souhil1
• Estas lagoas 

foram revestidas com uma geomembrana em PVC de cor preta para prevenir 

infiltrações e melhorar a absorção ele calor. Elas foram construídas com as seguintes 

dimensões: 10,7 x 6,3 m de superfície superior; 6,7 x 2,3 m ele fundo, e com 

profundidade de 2,0 m. 

Os resultados destes ensatos mostraram que a temperatura da água sob a 

cobet1a plástica aumentou, mas este aumento apenas foi maior para um pequeno 

volume de água. As maiores temperaturas conseguidas nas camadas superficiais da 

lagoa ocorreram nos primeiros 10 em. A diferença entre as medidas de temperatura 

da água, realizadas junto à superfície ela água c a 5 em de profundidade, alcançou na 

lagoa coberta até 7 !!C. Isto ocorreu devido à deficiência ele mistura na lagoa coberta. 

1 Esta ET AR era a limentada predominantemente com esgoto sanitário (cerca de 90% originados de 

hotéis) c com uma insignificante contribuição de águas residu<irias de origem indus trial. 
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Comparando-se as tempcratmas máximas da água, obtidas a 5 em de 

profundidade, constatou-se que neste nível a lagoa coberta ficou até 5 !!C mais quente 

do que a lagoa testemunha. 

Os dados de temperatura diuma sob a coberta com plástico de bolhas, obt idos 

nos meses de julho e setembro de 1997, mostram que a melhor combinação tempo

temperatura alcançadas durante este período foi de 44 ºC por três horas. Esta 

combinação não foi suficiente para atingir o desejado decaimento de coliformes 

fecais, necessário para produzir um efluente que atendesse às diretrizes da OMS de 

menos de 1000 CF/100 mL, para irrigação sem restrições. Isto indica que a radiação 

ultravioleta deve ser mais efici ente na remoção de coliformes fecais que o aumento 

de temperatura da água . O plástico azul utilizado neste experimento deve ter filtrado 

os raios ultravioleta. 

As condições climáticas durante os experimentos de campo (conduzidos 

durante o verão) foram menos favoráveis que as condições usuais para esta estação 

do ano, devido ao fenõmcno mcteriológico "EL NINO", ocorrido no ano de 1997. 

Este fenõmeno também atingiu Pot1ugal, onde provocou altos índices de 

pluviosidade. 

Nas Figuras 4.12 e 4.13, relat ivas a um dos ensaios realizados no mês de 

setembro de 1997, pode-se observar que a estratificação térmica é maior na lagoa 

cobet1a, principalmente para os 10 primeiros centímetros. Abaixo desta 

profundidade, as tempcratmas mantêm-se praticamente constantes c muito próximas. 

As leituras de tetnperatma mostradas nas Figuras 4.12 c 4.13 foram rea li zadas às 10 

horas da manhã, mas em outras medições rea li zadas três vezes ao dia, observou-se 

que abaixo elo nível elos 10 em, as temperaturas na lagoa cobet1a nào aumentaram 

mais do que 5 oc em relação às respectivas temperaturas da lagoa testemunha. 

Isto explica as baixas temperaturas medidas na lagoa piloto da ETAR de 

Beirolas, onde os sensores de temperatura foram instalados na profundidade de 15 

em da superfície. O objetivo de medir a temperatura a esta profundidade foi obter um 

va lor mais representati vo da temperatura média da lagoa. 
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4. 4. 2.- Simulação do Modelo Matemático de Aquecimento da Lagoa 

O modelo desenvolvido por DICKINSON (1998) permite estimar a variação 

horária da temperatura na lagoa cobet1a com uma lâmina plástica colocada 

diretamente sobre a superfície da água residuátia, flutuando sobre a lagoa, para o 

sistema de alimentação em regime de batelada. O processo passo a passo utilizado 

neste modelo pet-mite sua utili zação em diversas regiões do globo, com base em 

informações meteorológicas. 

Este modelo foi simulado para as condições locais da lagoa experimenta l da 

Tunísia. A simulação foi feita para os quatro tipos de plástico apresentados na Tabela 

2.12, levando em conta suas respectivas característi cas ele transmissão, obtendo a 

variação térmica da lagoa de estabili zação para cada um deles. Os valores dos 

parâmetros de entrada do modelo foram os referentes ao dia mais favorável, 

·escolhido entre dez dias do mês ele agosto de 1996. O dia escolhido como mais 

favorável para a simulação do modelo proposto, ou seja, aquele com maior 

possibilidade ele propiciar melhor aquecimento na estu fa , foi o dia 1°. Os principais 

parâmetros de entrada utilizados foram: radiação global horária (caljcm2
); horas de 

insolação (h e h/lO); temperatura do ar ele hora em hora COC) e temperatura inicial da 

água da lagoa experimental. Estes dados são resumidos nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9. 
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Tabela 4.7 - Radiação global horária (caljcm2
) 

Hora 
Dias de Agosto de 1996 

lo 20 30 40 50 60 70 8o 90 lQO 

4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 12 21 20 17 14 16 13 8 12 13 
7 74 82 73 63 66 72 66 47 63 67 
8 150 147 156 132 133 138 130 94 133 143 
9 217 212 213 189 197 204 194 167 194 213 
10 269 267 311 263 261 261 250 215 255 27 1 
11 310 306 332 298 301 303 291 161 291 311 
12 332 325 330 319 324 324 213 284 319 334 
13 330 327 309 315 325 323 314 230 325 336 
14 309 306 269 227 302 302 292 140 304 315 
15 268 264 216 252 257 265 251 132 262 274 
16 211 208 148 142 198 206 194 67 207 214 
17 145 140 74 133 136 137 124 74 140 141 
18 74 70 14 65 67 67 55 27 70 64 
19 16 14 o 11 12 12 10 9 12 9 ., 
20 - - - - - - - - - -

Total 2717 2689 2465 2426 2593 2630 2397 1655 2587 2705 

Tabela 4.8- Horas de insolação (h e h/lO) 

Hora 
Dias de Agosto de 1996 

lo 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 0,6 0,5 0,1 o 0,1 0,3 0,1 o 0,1 0,6 
7 1 1 1 0,3 1 0,9 1 0,8 1 1 
8 1 0,9 1 0,5 1 J 1 0,2 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 0,4 1 1 
10 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 
1 J J 1 1 1 I I J I 1 1 
12 1 1 1 1 J I I 0,9 1 1 
13 1 1 1 0,9 1 1 1 0,6 1 1 
14 1 1 1 0,8 1 1 1 0,3 1 1 
15 1 J 1 0,6 1 l 1 0,9 1 1 
16 1 1 1 0,6 l I I 0,9 I 1 
17 1 1 1 0,3 1 1 1 0,7 1 1 
18 1 1 1 0,7 1 1 0,9 0,8 1 1 
19 0,6 0,4 0,5 0,1 0,4 0,2 o o 0,5 0,3 
20 - - - - - - - - - -

Total 13,2 12,8 12,6 8,8 12,5 12,4 12 8,5 12,6 12,9 
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Tabela 4.9 - Temperatura do ar de hora em hora (0 C) 

Hora 
Dias de Agosto de 1996 

lo 20 30 40 50 60 70 8o 90 100 

1 23,9 25,0 25,5 25,0 25,1 25,8 26,0 25,8 26,4 25,0 
2 23,6 25,0 25,5 24,8 24,7 25,2 25,5 25,8 26,3 24,7 
3 23,2 24 4 25,1 24,5 24,2 25,6 24,5 25 6 26,1 24,2 
4 22,8 24,2 25,1 24,0 24,2 24,8 23,5 25,0 25,7 24,2 
5 22,2 24,0 24,9 24,2 24,8 24,2 24,6 25,4 25,7 23,7 
6 22,0 23,8 24,6 23,9 25,4 24,0 24,6 24,0 25,5 23,2 
7 23,1 24,0 24,0 23,7 25,6 24,5 24,7 25,0 26,0 24,2 
8 25,2 26,2 25,1 26,0 26,3 26,3 26,9 28,0 27,3 26,0 
9 26,5 26,6 25,5 26,7 27,1 27,0 27,7 28,9 28,6 28,0 
10 27,8 26_,_6 26,4 26,7 27,4 27,5 28,5 31,0 29,5 29,6 
11 29,8 26,4 26,6 27,5 28,0 28,0 28,7 30,3 31,0 29,0 
12 30,8 27 o 27,5 28,0 28,5 28,1 29,3 30,0 32,2 28,2 
13 29,0 27,5 27,6 28,2 28,6 28,5 29,6 29,6 32,8 28,6 
14 27,7 27,5 27,7 28,2 28,7 29,0 30,0 28,5 33,8 29,0 
15 27,9 27,5 27,8 28,1 28,4 29,5 29,9 29,0 33,5 28,8 
16 28,0 27,6 27,9 28,4 28,5 29,6 29,5 28,5 33,0 29,i 
17 27,3 27,0 27,8 28,2 28,0 29,2 28,7 28,5 32,6 28,7 
18 26,5 26,6 27,6 28,0 27,7 28,3 28,0 28,6 30,7 27,8 
19 26,2 26,3 26,6 27,2 27,3 27,5 27,2 28,0 29,2 27,0 
20 25,8 26,1 26,6 26,5 27,1 27,4 26,8 27,5 27,0 26,0 
21 25,6 25,7 26,3 26,2 27,0 27,1 26,6 27,2 26,5 26,6 
22 25,4 25,5 26,3 26,2 26,8 26,8 26,4 28,2 25,7 26,5 
23 25,3 25,5 26,0 25,3 26,2 26,6 26,2 28,0 25,5 26,5 
24 25,2 25,5 25,9 25,3 26,0 26,5 26,0 27,2 25,3 26,5 

Média 25,9 25,9 26,2 26,3 26,7 27,0 27,1 27,7 28,6 26,7 

As variações horárias das temperaturas obtidas para o dia mais favorável , 

dentre os mostrados nas Tabelas 4.7, 4.8, 4.9, são apresentadas na Figura 4.14. 
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-+- T emp. do Ar ---T emp. da Água- LDPE ___...__ T emp. da Água - mina' ai LDPE 

--}: · Temp. da Água- EVA ---.- r emf). Da Água - Co-extrusão - 53 graus C 

Figura 4. 14 - Simulação horária de valores de temperatura para condições de medidas reali zadas nos 

dias I 0 /2° de agosto de 1996 

A partir do gráfico resultante desta simulação, Figura 4.14, constata-se que 

dos quatro plásticos utili zados, apenas o E VA co-polímero e o plástico de três 

camadas de co-extrusão são apropri ados para se alcança r a temperatura de 53°C para 

o líquido da lagoa por um período de quatro horas , durante um dia ensolarado e 

pat1inclo-se da temperat ura inicial da água ele 20°C. 

Os outros dois plásticos simulados, o LDPE e o LDPE com enchimento 

mineral, apresentam boas característi cas de transmissão de radiação solar ele 

pequenos comptimentos de onda. No entanto, deixam passa r grande quantidade de 

radiação de grandes comprimentos de onda, de dentro para fora ela estufa. Para estes 

doi s últimos plásticos, os rendimentos líquidos ele energia são, respecti vamente, ele 

10% e 55%, enquanto o plástico complexo de três camadas de co-extrusão e o EVA 

apresentam rendimentos, respectivamente, de 75 e 72% da rad iação extraterrestre 

recebida, conforme foi apresentado na Tabela 2. 12. 

Estes va lores ele rendimento justificam a baixa eficiência encontrada para a 

coberta com o plástico LDPE. 
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Para as condições da s imulação apresentada na Figura 4.14, observa-se que o 

modelo prevê, a partir da temperatura inicial da <igua, um acréscimo de apenas 10 oc 
por um período de menos de duas horas, para a coberta com o plástico LDPE. Esta 

combinação é bem inferior à encontrada por THOMSON (1992), ou seja, 53 oc por 

quatro horas, a fim ele garantir satisfatório decaimento de colifonnes fecais. 

Para os plásticos: LDPE com enchimento mineral; EVA co-polímero e o 

plástico de três camadas de co-extrusão, o modelo previu acréscimos em torno de, 

respectivamente 25, 45 e 50 oc sobre a temperatura inicial da água. Atingiram os 

dois últimos a combinação encontrada por THOMSON (1992). 

Valores de temperaturas da água medidas em lagoas ele estabilização por 

NOGUEU{A (2000) na cidade de Fortalcza-Cear<i (na ETAR Parque Fluminense) 

dão indicativos de que a implantação destes sistemas de aquecimento naquela região 

eleve ser proveitosa (Tabela 4.1 0). 

Tabela 4.10 Valores* de temperatura da água de lagoas de estabilização em Fortaleza-Ceará 

Temperaturas**cm oc 
Esgoto llruto Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Lagoa de Maturação 

Média 30,5 30,4 30,9 30,6 

I'vlediana 30,5 30,5 31,3 30,5 

(Mínimo- Máximo) (28,3 - 31 ,5) (29,0 - 32,0) (31 ,o - 35,0) (28,0 - 32,5) 

* Foram realizadas 15 leituras no período de 05f11fl997 a 29/04/1998 

·k''' Temperatura rnédin dn massa líquida do esgoto bruto afluente c das lagoas 

Fonte: NOGUEIRA (2000) 
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4. 5 - Desempenho do Sistema de Tratamento 

4.5.1 -Desempenho da Lagoa de Maturação 

Apresentam-se nas Tabelas 4.11 e 4.12 os resultados do monitoramento de 

qualidade físico-química do afluente e efluente ela lagoa experimental. Analisando os 

valores de DB05 e DQO das amostras filtradas, observa-se que a lagoa experimental 

não apresentou boa eficiência de remoção de matéria orgânica dissolvida, 

possivelmente dev ido aos pequenos tempos de retenção hidráulica utilizados, 

enquanto as concentrações de SSV indicaram satisfatóri a remoção de matéti a 

orgânica pat1iculada. 

Na lagoa expel'imental ele Portugal, trabalhou-se com taxas de carregamento 

orgânico superficial (/ ... s) com valor médio em torno de 200 kg de DB05 I ha . d. Este 

valor foi calculado admitindo-se a vazão média do sistema de alimentação da lagoa 

ele 13,6 m3/d, isto em decorrência da falta de in formações das vazões referentes a 

maioria dos dias em que se dispõe ele dados de DB05. Os dados ele vazão afluente 

foram apresentados na Tabela 4.4. 

Observou-se que o valor máximo da relação DB0 5/DQO foi de 0,6, enquanto 

o mínimo chegou a 0,1 e a média fi cou em tomo de 0,3. Estes valores sugerem uma 

forte predominância da contribuição de águas rcsiduárias industriais em relação à 

contribuição de esgoto sanitário, isto porque os processos industri ais muitas vezes 

produzem efluentcs que inibem os processos biológicos. 
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Tabela 4.11 - Características físico-químicas do afluente e efluente da lagoa experimental. 

Data 

Olabr97 

07ahr97 

ll:ihr97 

14ahr97 

06mai97 

0Smai97 

13mai97 

20mai97 

22 mai97 

27mai97 

1 7jun97 

02,;ct97 

<».<ct97 

23sct97' 

07out97 

14out97 

21out97 

30out97 

04nov97 

Tcmp. 
ecJ 

pH Turbidcz Cond. Elct. 

Amostra 

All ucntc ~' · _ • .. - .i; : 
Ellucntc : :b i, · 

Allucntc 19,0 · ·.: 
Ellucntc I 8,7 · ~.'1. 

Allucntc 18.1 5.5 
Elluentc 19,2 5,5 
Atlucntc 21.2 5,9 
Ellucntc 20,2 5,7 
A llucntc ' ':J. · · c; · 
Etlucntc '• • ,. 
Allucntc 19.9 5.7 
Elluentc 17 .S 5.6 
Atlucntc 19.6 7.3 
Etlucntc 17,8 S.O 
Allucntc 
Ell ucntc 

2 1.6 7, 1 
20.9 6.9 

Alluente 
Ellucntc 

19.6 7,4 
!9,5 7,1 

Allucntc 
Ellucntc 
Allucntc 23.7 
Ellucnte 23.8 
Alluentc 11 ~ 
Ellucntc , ... ~ ·· ·· 
Allucnte 24. 1 
Elluentc 23.6 
Allucntc 22,7 
Elluentc 22.1 
Alluente 23. I 
Etlucntc 
Afluente 
Ellucnte 

2·U 
21.6 
2 1.3 

.-

7.0 
6.8 
--

6.9 
6.9 

7.5 
7.3 

(UNT) (dS/m) 

166 1,23 
245 1.37 
446 1.27 
72 1.43 
260 1.26 
145 1.41 

229 1.3 I 
139 1.28 
I 83 1.41 
183 1,23 
268 1.06 
43 0.87 
283 1.43 
66 1.21 

259 
323 

. .. 

1.35 
1.34 

. ' 
1.25 
1. 12 
1.53 
1.55 
1.26 
1.23 
I. OS 
1.08 

Allucnte 
Ellucntc 

19,5 
18.9 

7,4 -~ •. .• 1.34 

Allucnte 
Ellucnte 
Allucntc 
Elluentc 
Afluente 
Etlucnte 

21.1 
20.8 
18,9 
17.5 
19.5 
1~.3 

7.6 1.29 
6.5 0.65 
6.5 ; . 1 0.7S 

8.5 ·. ~· . '!11..~'· .. 'J' 
8.2 . :.:~" • 

7.3 . ~ ~ 
7.2 .. 

a - Valor não dcterrrunado 

0 0 Alcalinicbdc SST SSV DQO DBO~ N.-N H.. ' N-Kjcl N-N03 ~N-NO= P-tot. 
(mg/L) (mg/L CaC03) (mg/L) (mg/L) (m1.VL) (m~L) (mg/1) 

r-7N~ã~o~F-Fl~tl-tr-ad~o+--N~a~7o~~Fl~lt-ra~d~ot-----~~(m--g/~L~N7.)--~----~ 

Filtrado Filtrado 
• -<· 

• ~ 1:;r_ :.-.· ·.: ~ 2o,o 14.o 5o 26 20 3 22.4 23.5 o.o2 I '~'Vt:.r~ s 
... ' G~• . ~- . 4.o 3.o 5o 41 8 1 2s.2 21.2 o.o1 ~ ~:~s· 10 

~ 264 32.0 23.0 64 36 23 4 ~-~ ::· ~Z! t ~-~- •. ; 0,060 lt~ .. 
( 292 5.0 4,0 50 45 9 5 '. -;-·. t•. ·' 0.200 

CI 
(mg/L) 

·~ 

65 
297 

Sulfato 
(mg/1 SO") 

82 
70 
148 
160 

47 
84 

286 34,0 a 74 36 30 a · ·~ _ ' ,:Ir I ~;,.'P-..4\~ ' ; · · ·• 
·• 262 32.0 24,0 71 40 12 4 :·~ •. _ , ~~ Í I~ .111 ~ ~ -~ ~: : . 

57 219 44,0 30.0 76 36 44 a -. .r·. 't ~' f.· 0,250 263 
, l.~ 184 2.5 I,S 30 24 5 3 .'.t • .; • .-t:r • ., . ... '(' 0,390 ,. ... 205 54 

~" • ~: :~: ;_ ..,: 40.0 27.0 71 29 3 1 :l . -~ • ' • -.:~· :~1~;~ ~: . . '1. ...... - - · 

~ - -~. 'I-;.. 2.2 1,7 38 35 4 3 ••... · • -~--- ,..I ~ . ·:<it ,..,~ ...... ;;.~ -. .. • ---:' •• -:,[;_:" 

. ,~, •• ' -~ 48,0 34,0 88 34 26 5 28,0 32.5 0.06 ~~~ 12 ~ . ~-~ 
1:1?' , , - 6.0 5.0 2R 9 9 6 31.4 33.9 0.03 ~ 13 . -'': · , 

3,0 1 ·~: · ~~ -· •'i:·:- 24,0 20.0 68 34 16 7 :~ ' r. J·-.. ~· :~ ,:;;,* 0,051 ~:,~ -., 273 
0.5 ... -~ . ... s.o 7.0 64 32 lO 7 : ; -~ • ' '. :t } · , 0.015 ·~ . . . 206 

3.~ -~-p ~ ~ 15,0 13,0 122 94 31 26 , ,, ._, lõi' > Cq! lt-"J•ft:.t~~~- ~ 
0.5 . -~ · ~ ·....... 19,0 16.0 120 86 29 25 • - .c:.\. • . . ' . " j._ ~~- 1 :V~~· ~· ' ., 

40 
40 

SI 
74 

3.2 . ~,: L't·t""'~) 12,0 a 75 57 15 9 lfi:, ~'!.~t. l ~. : .• A~~·~~: <0,0!5l ;'i1:. • 217 125 
1.6 -~~ ~; ! I~ 10.0 9.0 79 60 I 7 12 '• . i.i ~, .. .., · ' \i.~ <0,015 it.· 178 120 

3.6 .y .. -~ -~·~_;, 14.o 1.0 40 2s 6 3 1 16.o 2o,o o,2s ~ 4 r - · ·. · . . ~ ~'}~ 
3.3 ·~·~ . :l'·; :.1" , 4,0 3,0 45 41 4 3 15.5 20,3 0.30 ~~~~ 4 . i,>:; . :; ~-~~ -li . . '='~{ 

5.8 ~; ~ :··: ~: •. - 30.0 U!,O 62 26 8 a l~"--.: ,~ :. · '"!"' • ~ -~~ :,220 i'/1 .. ''~ . I 34 
3.J v .,!:' ~~ .;; • .,. . 7,0 5.0 42 21 7 4 lb::> .~ :~ "'- ., • • ~ ~ .>,9 10 ~ . . -. · 12R 

75 
74 
54 
48 

b - No dia 23~ct I 997 notou-,;.: forte descarga de :iguas r,.,.;du:irias de origem industrial 
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Tabela 4.12 - Outras características físico-químicas do afluente e eflucnte da lagoa experimental 

Data Amostra TAS TASaj 

Allucntc 
Olabr97 

27,9 139,7 

Ellucntc 29,0 134,7 

Afluente 25,4 89,5 
07abr97 

Ellucntc 

Allm:nte 
20rnai97 

Ellucntc 

Alluente 
17jun97 

Ellucnte 15, 1 165,7 35 

Allucntc 
14out97 

15,9 159,8 3 1 

Ellucntc a 148,8 37 

Allucntc 15,4 
30out97 

187,2 36 

Ellucntc 17,1 166,8 26 

7,7 92,!1 29 
Q.lnnv97 

Ellucnlc 7,2 8!1,8 :10 

a - Valor niin tlcl<'rminadn 

Para os dias em que foram calculadas as taxas de adsorção de sódio, o 

efluente da lagoa apresentou pequenas TAS e o valor máximo encontrado foi de 5,4. 

Enquanto a condutividade elétrica do efluente variou de 1,29 a 1,74 dS/m. 

Segundo os padrões apresentados no diagrama de avaliação da qualidade de 

água para irrigação mostrado na Figura 2 .1, em tennos de condutividade elétri ca , 

estas águas apresentam elevada sa linidade (C3) e não devem set· utilizadas em solos 

de drenagem deficiente. Quando utili zadas em solos ele boa drenagem, podem ser 

necessárias práticas agrícolas destinadas ao controle desta salinidade, devendo ser 

selecionadas culturas tolerantes aos sais . Já em termos de risco do sódio, estas águas 

possuem baixos teores de sódio (S1), podendo ser utili zadas na irrigação de quase 

todos os solos, sem peri go de atingirem teores prejudiciais de sódio de troca. 

Analisando-se os dados de condutividade elétrica c TAS, em conjunto, os 

etluentes desta lagoa enquadram-se na classificação C3-S 1 do diagrama da Figura 

2 .1 , que caracteriza águas de elevada sa linidadc e baixo teor de sódio. Estas 

correspondem à restrição moderada de uso. Devendo ser destinadas apenas à 

irrigação de culturas tolerantes aos sais e em solos de boa drenagem e sua utilização, 
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se possível, deve ser evitada. Mas, mesmo as águas com alta salinidade, podem ser 

utilizadas na irrigação dependendo de uma conveniente combinação entre técnica, 

manejo, tipo de solo e seleção da cultura a ser irrigada. Procedendo-se com estes 

cuidados, quase todas as águas rcsiduárias tratadas podem ser utili zadas para 

irdgação. 

Assim, a salinidade do elluente da lagoa, avaliada por sua condutividade 

elétrica, mostrou-se adequada a culturas agrícolas que toleram moderado conteúdo de 

sais dissolvidos. Cloreto e sódio são os pdncipais íons que contribuem para a 

conclutividade, podendo causar problemas de toxicidade, especialmente em plantas 

irrigadas. As concentrações destes dois íons no efluente da lagoa experimental foram 

muito altas para a irrigação por aspersão, estas podem induzir à queima de folhas, 

mas são consideradas aceitáveis para inigaçào de sulco. O risco ele sódio na terra, 

devido à utili zação elo cflucnte da lagoa experimental na irrigação, pode ser 

considerado moderado. Nos expedmentos reali zados pelos colaboradores, não foi 

notada variação significativa na condutividade elétrica de lagoas cobertas ou não 

cobettas. Isto deveu-se possivelmente aos pequenos tempos de detenção dos ensaios 

realizados em batelada. 

Nota-se na Tabela 4.11 que as concentrações de matéria orgâ nica, expressas 

em termos de DBO e DQO do efluente eram, algumas vezes, maiores do que as do 

afluente na lagoa. Isto ocorre freqüentemente em s istemas de lagoas de estabilização, 

devido ao crescimento de algas durante o processo fotossintético. No entanto, espera

se que o crescimento de algas na lagoa coberta seja menor do que em sistemas com 

condições mais favorá veis à fotossintese, corno as lagoas de maturação 

convencionais. 

Na Figura 4.15 apresentam-se os valores ele OD no afl uente e efluente da 

lagoa experimental ele Beirolas, correspondentes aos dados de OD ela Tabela 4.11, os 

quais foram medidos sempre pela manhã, às lühüümin. Os valores de OD do 

elluente foram geralmente menores que os do afl uente, com exceção do valor 

referente ao dia 17/junho/1997, que apresentou a concentração de OD do cfluente um 
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pouco superior à do afluente. Mas, esta diferença foi ele apenas 0,3 mg/L, podendo 

ter s ido causada por erros experimentais. 

"7 
I -

6 • 
5 - - • _J - 4 Cl 

E -o 3 

- • • • • • -

o 
2 

• 11 

• 
1 - : • • o ,..._ ,..._ ,..._ ,..._ ,..._ r--

m ~ ~ m ~ m 
c :; :; 6 a; 5 :> ... ... O> (/) o ... 

o M 
Q 

d> d> o ô 
(") (\J (\J 

Tempo (Dias) 
• AIIuente Elluente 

Figura 4. 15 - Valores de OD afluente e etluente na lagoa experimental 

A análise da Figura 4.15 sugere que a cobertura plásti ca deve diminuir o 

suprimento de energia luminosa disporúvel para a fotossíntese das a lgas da lagoa. 

Assim, afeta a concentração el e oxigênio dissolvido na água, apresentando baixos 

valores de OD, ao contrário do que ocorre crn lagoas sem cobertura plásti ca, que 

ex ibem altos valores de OD na presença da luz. 

O crescimento de algas na lagoa foi prejudicado pela colocação da coberta 

plástica. Isto deve-se à deposição ele poeira c ao desgaste do plásti co (sob ação de 

raios ultravioleta) que contribuíram para a redução da penetração da luz. As bolhas 

do plástico foram deterioradas, ficando frágeis e tornando-se opacas ern poucos 

meses de exposição à luz solar. O acú mulo ele águas pluviais sobre o plástico 

também dificultou a penetração de luz na lagoa, assim corno o aquecimento da lagoa 

pelo efei to estufa . 



146 

Nas Figuras 4.16 e 4.17 apresentam-se fotos das cobertas plásticas de 

Portugal e ela Jordânia. 

Figura 4. 16 - Coberta plástica apresentando deposição de água da chuva e bolhas ele ar, em Portugal 

Figura 4.17 - Cobertas plásticas apresentando desgaste e deposição de poeira que dificultam a 

fotossíntese, na Jordânia 
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Nos meses ele verão, as temperaturas na lagoa experimental ele Beirolas 

atingiram o máximo de 25,28 !!C, os valores de pH do efluente às 10 horas ficou em 

torno de 7 c a concentração de oxigênio dissolvido neste horário, ficou em torno de 

0,6 mg/L. As baixas concentrações de OD encontradas nas lagoas cobertas indicam 

condições anaeróbias. Já em lagoas ele maturação convencionais, a presença da luz 

contribui para a ocorrência de maiores valores de pH e concentrações de OD na água. 

Isto confirma-se quando estes dados são comparados com os dados obtidos 

no campo ele experimento da Jordânia, onde além ele lagoas cobet1as com uma ou 

dupla camada plástica, foi monitorada uma lagoa de controle, sem cobet1a plástica. 

Nos experimentos na Jordânia, observou-se que durante o dia a concentração de OD 

da lagoa controle foi maior elo que a concentração elas outras duas lagoas com 

cobertma plástica. Nas horas de sol a lagoa com dupla coberta plástica apresentou 

menores concentrações de OD que as outras duas lagoas. 

Deste modo, observa-se que os aumentos ele carga orgânica medidos no 

efluente da lagoa experimental, em relação ao seu afluente, devem ser causados pelo 

crescimento ele algas, mas supõe-se que o norescimento de algas sob a cobet1a 

plástica seja menor do que na lagoa sem cobertura plástica. 
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Apresentam-se nas Figuras 4.18 e 4.19 os valores de SST e SSV, enquanto 

nas Figuras 4.20 e 4.21 estão os valores ele DQO e DBO do não filtrado e elo filtrado. 

Nestes gráficos, as linhas ligando os pontos não têm signifi cado físico, apenas 

servem para facilitar a identificação das seqüências de dados. 
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Figura 4.18 - Valo res de SST de abril a novembro de 1997 
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Figura 4.19 - Valores ele SSV de abril a novembro 'de 1997 
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Figura 4.20 - Valores de DQO não filtrada c do filtrado de abril a novembro de 1997 
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Figura 4.2 1 - Valores de 0805 não filtrada e elo filtrado ele abril a novembro ele 1997 

De acordo com os dados da instalação experimenta l na Jordânia, os valores 

de DB05 e de DQO foram geralmente menores no efluente da lagoa coberta com 

uma dupla camada plástica do que na lagoa coberta com uma camada sobre a 
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superfície da água. Tais valores foram quase sempre maiores na lagoa controle do 

que nas outras duas lagoas com coberta plásti ca. Ver Figuras 4.22 e 4 .23. 

900 -~------~-----..----------------------------~ 

~~~ :t:i:::;· =--...._--7' 
:::J 600 +-- -. - -~ 500 -*=--~------------------------------~-~~~~_, 
õ 400 -~----------------------------------~~~~~ 
g 300 -~--------------------------------------=-----~ 

200 +-------------------------------------------~ 

100 +-----------------------------------------~ 

o ~------~---r---.------------~--~--~--------~ 
jan tev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Tempo (Meses) 

-+-Controle Uma camada plástica __,._._ Dupla camada plástica 

Figura 4.22 - Valores de DQO das lagoas experimentais da Jordània, ano de 1996 
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Figura 4.23 - Valores de 0805 das lagoas experimentais da Jordàna, ano de 1996 

Sabe-se que as lagoas de estabi li zaçào não são reatores que apresentam boa 

efi ciência na remoção de nutrientes. Isto também pode ser confirmado na lagoa 

experimental, onde as concentrações de nitrogênio e fós foro total no efluente ela 

lagoa prati camente não foram alteradas . Assim, durante os meses de estudo, as 



., 

151 

concentrações médias das formas de nitrogênio de amostras do afluente e efluente ela 

lagoa piloto apresentaram valores próximos. Entretanto, algumas vezes as 

concentrações elas formas pesquisadas de nutrientes nos eflucntes da lagoa 

experimental foram maiores do que as dos seus afluentes, podendo representar uma 

vantagem para a utilização destes efluentes em sistemas de reuso ele água para 

irrigação. 

As concentrações de nitrogênio amoníaca! encontrado no efluente da lagoa 

são consideradas altas para muitas plantas, embora possam ser aceitáveis na irrigação 

de culturas que demandam altas concentrações ele nitrogênio, como as capazes de 

supot1ar nitrogênio em excesso. É impot1ante lembrar aqui o efeito sinergético 

quando se combina, na inigação, águas com altas concentrações de cloreto de sódio e 

de nitrogênio, apresentado por BELTRÃO et a/ (1996). 

A Resolução CONAMA nº 20 (MMA, 1986) estabelece para as águas da 

Classe 3 (destinadas à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras) os 

limites máximos elas concentrações de: nitrato = 10 mg/L; nitrito = 1,0 mg/L e 

nitrogênio amon.iacal = 1,0 mg/1. Enquanto as concentrações medidas no efluente da 

lagoa experimental apresentaram os seguintes valores médios: nitrato = 0,09 mg/L, 

nitrito= 0,603 mg/L e nitrogênio amoníaca! = 26,05 tng/L. 

O nitrogênio e o fósforo são macronutrientcs com grande importância 

biológica, ptincipalmente o fósforo, pois freqüentemente é considerado como fator 

limitante em sistemas aquáticos. 

Pelos valores das concentrações de fósforo total no afluente e efluente 

verifica-se que não houve remoção, apresentando valores praticamente idênticos. No 

entanto, houve pequenas elevações das concentrações de fósforo total medidos nos 

efluentes da lagoa nos dias 06/05/1997 e 02/09/1997. Para explicar este aumento 

seriam necessárias informações adicionais que evidenciassem suas causas. 
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SILVA et a/ ( 1991) consideram que a eficiência de remoção do fósforo total 

depende ela quantidade deste nutriente que deixa a coluna líquida e se deposita na 

camada de lodo, por sedimentação ou precipitação, em relação à quantidade que 

retoma, por mineralização ou ressolubili zação. KELLNER & PIRES (1998) 

comentam alguns dos mecanismos de remoção de fósforo, apresentando citações de 

diversos autores e concordam que o principal mecanismo de remoção do fósforo das 

lagoas de estabilização é a precipitação. 

Os dados correspondentes ao dia 23/10/97, da Tabela 4.11 , apresentam os 

piores resultados, em termos de carga orgânica, devido a uma fmte contribuição 

industrial descarregada na ETAR de Beirolas. Tal descarga afetou a biomassa no 

reator de lodos ativados e, em conseqüência, na lagoa experimental. 

A conveniência da utilização do efluente da lagoa experimental na irrigação 

foi avaliada comparando-se os valores dos parâmetros químicos que mais 

influenciam no crescimento de plantas (pH, condutividade elétrica, taxa de adsorção 

de sódio, nitrogênio e cloreto), como também os indicadores de patogênicos 

(coliformes fecais e ovos de helmintos) com os critérios da FAO, CONAMA e OMS 

para águas de irrigação (Tabela 4.13). 

Os valores de pH do efluente da lagoa variaram de 3,6 a 8,2 mas ficaram, em 

geral, na faixa de valores apropriados para o propósito da irrigação que segundo a 

FAO (1985), é de 6,5 a 8,4. Poucos valores apresentaram-se abaixo desta faixa. Estes 

valores de pH menores que 6,5, certamente elevem-se à natureza industrial do 

efluente da ETAR de Beirolas, como pode ser comprovado pelos correspondentes 

valores baixos de pH das águas residuárias secundárias que alimentavam a lagoa 

experimental. 
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Tabela 4.13- Concentração máxima de metais pesados" admissível em águas para irrigação 

Valor Máximas Concentrações 

Máximo permitidas(em mg]L) 

Parâmetro Medido no Observação r 

EOuentc" 
Metcalf 

CONAMA" FAO" 

(em mg]L) 
&Edd/ 

Cádmio (Cd) 0,193 0,01 0,010 0,01 
Tóxico para feijão, beterraba e tomate em soluções nutrientes de 0,1 mg)L. Os limites recomendados 
são conservativos devido ao efeito cumulativo deste elemento em plantas e no solo , podendo alcançar 
concentrações nocivas a saúde. 

Chumbo (Pb) < 0.1 0,05 5,00 5,0 Em altas concentrações pode inibir o crescimento de células vegetais. 

Cobre (Cu) 1,0 0,5 0,20 0,2 Tóxico para várias plantas em concentrações variando de 0,1 mg)L 
nutriente. 

até 1,0 mg)L em solução 

Cromo (Cr v1
) 0 ,1 0,05 0,1 0 0,1 Não é reconhecido como essencial para o desenvolvimento das plantas. O limite recomendado deve-

se à pouca informação da sua toxidade para as plantas. 

Ferro (Fe) 0,9 5,0 LO 5,0 
Não é tóxico em solos arejados, mas pode contribuir para acidificação e perda da disponibilidade de 
fósforo e molibdénio. Se a irrigação for por aspersão, os equipamentos e a plantação podem adquirir 
má aparência. 

Zinco (Zn) 0,5 5,0 2,0 2,0 Tóxico para algumas plantas em várias concentrações; toxicidade reduzida para pH > 6.0 e em solos 
com fma textura ou considerados orgânicos. 

a - f\ defuúçio enconrnd1. en1 dicion:ír:ios técnico~ para met:Us pes.1.dos é :1. de elementos quimicos com den~idadc :~.cima de + ou 5 g/ cm3. Entre os ecotoxicolo~t:tS, no <..'fltanto, o 
termo metal pt:S<1.do é usado p:u:1. os met:Us cap:u:es de caus,1.r danos no meio :~.mbiente. A di.,-cr~~c:ia no que se refere aos metais pes,1.dos n."io reside apen.1.S 0.1. definiç:io. A escolha dos 
elementos que far:io parte des~e ~>rupo ramb~m é conrrovertid1.; porém, h:í um consenso com rchção aos segumtcs ek:mentos: Cd, Hg, Zn, Cu, N~ Cr, Pb, Co, V, Ti, F e, lvin, Ag, Sn, As 
e Se (DEPLEDGE et :1.1, 1998 :tp ud \\.'OLFF, 2!)()()). 

b -Eflucnte d1. ~ooa piloto. 

c - P:tr:1. :\gu.-1.S de CL1.Ssc 3 do CONAMA n° 20 (:--.:l}.:f.A. 1986). 

d - .METCALF & EDDY (1991). 

e- Fi\0 (1985). 

f- Fr\0 (1985). 



.. , 

154 

Estudando um sistema de lagoas de estabilização convencional na cidade de 

Fot1aleza (ETE Parque Fluminense), NOGUEffiA (2000) observou que os valores de 

pH das lagoas anaeróbias variaram de 6,51 a 7 ,31. Já as lagoas facultativas e de 

maturação apresentaram valores médios de pH, respectivamente, de 7,63 e 8,06, 

gradativamente mais elevados que os valores de pH da lagoa anaeróbia, como 

conseqüência do processo de fotossíntese das algas. 

Nos experimentos reali zados na Jordânia e na Tunísia, os resultados do 

monitoramento indicam que os va lores de pH não sofreram relevantes variações na 

lagoa com cobertura plásti ca. Quando houve um aumento destas vari ações, estas 

sempre foram maiores nas lagoas testemunhas do que nas lagoas cobet1as. Isto ocorre 

porque, durante a fotossíntese, as algas reti ram o C02 dissolvido na massa líquida 

mais rapidamente do que a sua reposição pela respiração das bactérias, podendo, 

assim, superar o suprimento de co2 pelo metabolismo bacleriano e pela atmosfera. 

Nesta circunstância, o fornecimento de C02 é feito a pa t1ir da dissociação dos íons 

carbonato e bicarbonato presentes na água, com liberação de íons hidroxila, que são 

alcalinos e aumentam o va lor do pH. 

SILVA & MARA (1979) comentam que a maioria das bactérias é indiferente 

à presença ou à ausência de oxigênio livre, embora o seu crescimento seja maior na 

presença de 0 2. São, portanto, facultati vas, crescendo aerobiamente na presença de 

oxigênio e anaerobiamente na sua ausência. Já a temperatma é um impot1ante fator 

cont rolador da velocidade de decaimento destas bactérias. As bactérias do grupo 

coliforme fecais são facultativas-aeróbias c não patogênicas, são apenas indicadoras 

de contaminação fecal , pois seu úttico e exclusivo "habitat" são os intestinos 

humanos e de animais de sangue quente. 

As concentrações dos meta is pesados no efluente da lagoa foram menores do 

que no seu afluente, mesmo trabalhando com pequenos tempos de retenção. Apenas 

o cádmio apresentou uma concentração imprópria para água da Classe 3 da 

Resoluçilo CONAMA n° 20 de 1986. Enquanto o limite máx imo recomendado é 0,01 
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mg/L de Cd, obteve-se na amostra do dia 05/mai/ 1997, no efluente da lagoa de 

Beirolas, a concentração de 0,19 mg/L de Cd. 

O cádmio é um metal pesado capaz de causar danos ao meio ambiente, sendo 

altamente tóxico para plantas e animais. Ele é bioacumulativo, podendo ser 

absorvido pelas plantas e provocar disfunções renais no organismo humano. A 

concentração máxima permitida para o cádmio no solo, assim como para os outros 

metais pesados, não foi, até o momento estabelecida pelo CONAMA. 

4.5.1.1 - Qualidade Microbiológica 

Neste trabaU10, a remoção de bactérias patogênicos na lagoa experimenta! da 

ETAR de Beirolas foi avaliada tendo como indicador os col irormes reca is e 

cstreptococos fecais. Outro parâmet ro de qualidade microbiológica utili zado nesta 

pesquisa foi a contagem do número de ovos de helmintos do anuente e erluente da 

lagoa cobe1ta com uma camada plástica. 

Os resultados obtidos na lagoa de Lisboa serão comparados com os obtidos 

nos campos de experimentos da Jordânia e Tunísia. 
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4.5.1.2- Remoção de Coliformes 

Utili zou-se a energia solar na tentativa de atingir a combinação tempo

temperatura encontrada em experimentos de laboratório realizados por THOMSON 

et a/ (1992), os quais indicavam a combinação de 53 2C por quatro horas como 

adequada para alcançar a remoção de colifonnes fecais de acordo com os critérios 

recomendados pela OMS (WHO, 1989), para, 1000 CF/100 ml (Tabela 2.3). 

Os parceiros da Tunisia rea lizaram ensaios preliminares, em laboratório, nos 

quais confirmaram a combinação anteriormente obtida por THOMSON et al (1992) , 

produzindo um cfluente com menos ele 1000 CF/ 100 ml. Os pesquisadores da 

Tunísia ensaiaram as seguintes combinações tempo-temperatura: 

• 50 ºC por 4 horas 

• 52 ºC por 4 horas 

• 53 ºC por 4 horas 

• 53 ºC por 6 horas 

As amostras foram examinadas até três dias após o tratamento, para obsetvar 

se havia recrescimento de colônia ele bactérias. 

Estes ensaios de laboratório mostraram que temperaturas de 50 e 52 !!C não 

produziam o requerido decaimento de coliformes fecais. Para 53 ºC o tempo de 

exposição foi críti co. Para duas horas de exposição nesta temperatura, eles notaram 

que, apesar de inicialmente atingirem a remoção de coliformes fecais desejada, 

houve um recrescimento em leitmas realizadas 48 horas após o tratamento. 

Observaram que, para quatro horas de exposição a 53 !!C, não ocon eu revivificação 

ele coliformes feca is. 

Na pesqt11sa de laboratório reali zada pelos parcetros da Jordânia, para 

encontrar uma efetiva combinação tempo-tempera! ura, eles ensaiaram as amos! ras el e 



157 

uma lagoa facultativa, nas temperaturas de 37, 45, 50 e 53 ºC para diferentes 

intervalos de tempo, conforme apresentado na Figura 4.24. Nestes ensaios eles 

encontraram a combinação de 53 !!C por três horas, suficiente para promover a 

redução de coliformes fecais a valores inferiores aos recomendados pela OMS, 

menos que 1000 CF/100 mL. Ressalta-se que nestes ensaios não foi pesquisado o 

recrescimento de bactérias. 
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Figura 4 .24 - Combinações tempo-temperatura obtidas dos ensaios preliminares de laboratório 

realizados na Jordània 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados da contagem de coliformes fecais, 

estreptococus fecais e ovos ele helmintos no afluente e efluente da lagoa experimental 

de Lisboa, de abril a novembro ele 1997. 
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Tabela 4.14 - Remoção de palogênicos na lagoa experimcnlal de Beirolas 

Coliformes Fecais Estreptococus Fecais Hclmintos 

Data Amostra Remoção Remoção 
UFC/100 mL 

( %) 
UFC/ 100 mL 

(%) 
No de ovosfL 

01/04/1997 
Atlucnle o 
Etluenle o 

07/04/1997 
Alluenle 5,60E+05 

12,50 
2,20E+05 

79,55 8 3 
Etluenlc 4,90E+05 4,50E+04 o 

14/04/1997 
Atluenle 3 40E+05 

29,41 
1 60E+05 

73,13 
Etluenle 2,40E+05 4,30E+04 

06/05/1997 
Atluenlc 1,60E+06 1,80E+06 

99,69 
Etluenle * 5 50E+03 

08/05/1997 
Atluenle o 
Etluenle o 

13/05/ 1997 
Afluenle o 
Etluenlc o 

20/05/1997 
Allucnle 2,80E+05 

87,50 
2,30E+05 

95,22 
3,3 

Etluenle 3 50E+04 1 10E+04 o 
22/05/ 1997 

Atluenle o 
Etluenle o 

17/06/1997 
Atluenle 6,50E+06 

4,62 
1,40E+06 

28,57 
3 

Etluenle 6,20E+06 1,00E+06 o 
09/09/1997 

Atluenlc <6E4 1,00E+05 
40,00 

Etluenle <,6E4 6,00E+04 

23/09/1997 
Atluenle <6E6 5,20E+06 27 
Etlucnle <,6E6 5,50E+06 4 

30/09/1997 
Afluenle 2,60E+07 

61 ,54 
6,00E+07 

0,005 o 
Efluenle l,OOE+07 6,00E+07 * 

07/10/1997 
Atluenlc 3,20E+07 

83,44 
2,10E+06 

19,05 
2,5 

Efluenlc 5,30E+05 1,70E+06 o 
14/10/1 997 

Afluenle 7,70E+06 
29,87 

2,90E+06 
24,14 

o 
Efluenle 5,40E+06 2,20E+06 o 

2 1/10/1997 
Afluenle 3,30E+05 

81,82 
1 ,30E+05 

53,85 
o 

Efluenle 6,00E+04 6,00E+04 o 
30/10/1997 

Afluenle o 
Efluenlc 

--o 
04/ 11/1 997 

Atlucnle 5,80E+05 5,00E+04 o 
Etluenle 1 04E+05 6,00E+04 o 

*- Valores niio delcrmmados dev1do a perda de amoslras. 

Ficou evidente a bai xa eficiênc ia da lagoa experimental na remoção de 

bactérias, como de colifonnes fecai s e estreptococus fecais, cujas reduções foram 

menores que, respectivamente, 87,50 c 99,69%, enquanto eram necessárias reduções 

de 4 a 5 log para o efluentc poder ser reutili zado sem restrições na irrigação. Estes 

resultados evidenciam a pequena criciência do sistema de aquecimento desta lagoa. 

Assim, não foi possível estabelecer as pretendidas combinações tempo-temperatura 

para esta instalação experimental (Figura 4.25). 
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Figura 4.25 - Número de coliformes fecais no a tluente e efluente da lagoa piloto de Portugal, em 

1997. 

Já os dados experimentais, levantados na lagoa coberta com dupla camada 

plásti ca dos experimentos da Jorclànj a, referentes aos meses de agosto, setembro e 

outubro, apresentados na Figura 4.26, apresentaram satis fató ria redução do número 

de coliformes feca is, atingindo menos ele 1000 CF/ lOOml. Verificam-se nas Figuras 

4 .10 e 4. 11 que as respectivas temperaturas máximas alcançadas são bem inferiores 

às obtidas por THOMSON et ai (1992). 
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Figura 4.26 - Número de co! i formes fecais observados nos ensaios da Jordània, em 1996. 

Estes resultados indicam que outros parâmetros, além da combinação tempo

temperatura, devem ler influenciado na redução do número de colifonnes feca is, 

sendo recomendada a análise de outros parâmetros (como pH, OD, clorofil a a e 

radiação ultravioleta) para entender melhor a remoção de bactérias em lagoas com 

cobettma plástica. 

Nas Tabelas 4 .15 e 4. 16 apresentam-se os result ados do monitoramento 

relativo a dois ensa ios reali zados nos meses de agosto e setembro nas lagoas 

experimentais da Tunísia, referentes às medidas ou amostras coletadas às 10 horas da 

manhã. 
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Tabela 4.15 - Dados do monitoramento do ensaio realizado entre os dias 26/08/1997 e 

01/09/1997 nas lagoas experimentais da Tunísia 

Data Temperatura Pror.· pH (2C) 
(em) 

A n A n 
26/ o·· 28,8 28,8 7,89 7,95 

5 28,7 28,7 7 94 7 95 
10 28,6 28,7 7,85 7,97 
20 28 1 28,7 7,82 7,91 
30 27 7 27,8 7 81 7 85 
40 27,7 27,7 7,80 7,80 
50 27,5 27,6 7,82 7,76 

27/ o 32 o 28,7 7 75 8,20 
5 3 1,0 28,6 7,77 8,32 
10 28,6 28 3 7,85 8,29 
20 27 5 28,1 7 83 8 22 
30 27,3 27,5 7 ,79 8,17 
40 27,2 27,2 7,87 8,10 
50 27 1 27 o 7 90 8 15 

28/ o 33,3 30,0 7,82 8,50 
5 31,7 28,8 7,8 1 8,57 
10 300 28 1 7 84 8 55 
20 28,5 28,7 7,91 8,50 
30 28,1 27,7 7,93 8,38 
40 27 9 27 2 7 90 8 34 
50 27,8 27,1 7,92 8,24 

29/ o 28,0 25,9 7 76 8,45 
5 27,9 25 7 7,80 8 42 
10 27,8 25 7 7,80 8,40 
20 27,7 25,7 7,86 8,47 
30 27 7 25,8 7 84 8 38 
40 27,6 25,7 7 85 8,39 
50 27,6 25 6 7,88 8,37 

30/ o 30,7 264 7,90 8,45 
5 28,5 26 o 7,93 8,42 
10 28,3 25,9 8,06 8,40 
20 28,0 25,6 7 99 8 47 
30 27,7 25,4 8,05 8,38 
40 27,5 25,4 8,03 8,39 
50 27,2 25,2 8,09 8,37 

01/ o 8,06 8,03 
5 7,92 8,01 
10 7,89 8, 10 
20 7,92 8,09 
30 7,93 8,08 
40 7 ,86 8,09 
50 8,04 8 08 . 

* Prof unchdade 
**Junto á superfície da água 
A = Lagoa coberta com dupla camada plástica 
B = L'lgoa controle ou testemunha 

OD 
(mg!L) 

A 
10,7 
10 1 
10,4 
7,8 
6,5 
5,9 
5,5 
5 1 
4,9 
34 
33 
1,5 
1 o 
08 
4,7 
2,5 
1 9 
0,4 
02 
o 1 
0,0 
3,0 
05 
04 
0,3 
o 1 
0,0 
0,0 
36 
1,6 
0,7 
o 1 
0,1 
00 
0,0 

Coliformes Estreptococos 
Fecais Fecais 

(NMP 100m!) (NlHP lOOml) 
n A n A n 
7,4 7500 4300 1500 1500 
73 4300 920 2300 4300 
7,1 300 2100 2300 920 
7,3 920 740 2300 9300 
3,5 7500 43000 2300 4300 
3,0 4300 2800 2300 4300 
2,4 9300 24000 4300 4300 

12,4 2100 430 230 23 
12,0 2300 1500 930 430 
11,1 2300 4300 150 4300 
10,3 2300 2100 2300 4300 
7,1 2300 430 2300 750 
5,1 930 2300 930 2300 
2,4 2300 4300 2300 2300 

25,6 930 430 230 230 
23,0 750 93 2400 230 
20,2 230 93 430 430 
15,5 430 230 230 4600 
12,0 2400 150 2400 230 
7,7 930 230 2400 2400 
8,7 430 4300 2400 9300 
3,6 240 430 240 430 
3,4 240 93 240 43 
3,0 240 430 240 430 
2 ,7 240 430 240 2400 
29 460 93 930 430 
2,7 460 430 240 430 
2,5 240 2400 240 2400 

17,5 460 230 43 93 
15,3 240 230 23 23 
12,9 460 230 23 23 
8,5 93 230 23 43 
5,6 240 230 460 43 
2,0 240 230 43 43 
1, I 93 93 23 93 

1100 230 460 230 
1100 430 460 23 
460 430 460 430 
460 230 460 230 
240 930 43 93 
240 430 240 93 
460 430 460 93 
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Tabela 4.16 - Dados do monitoramento do ensaio realizado entre os dias 17/09/1997 e 

21/09/1997 nns lagoas experimentais da Tunísia 

Data Pmf. • Tem pera I ura 
pH 

(~C) 

(em) 
A n A n 

17/ o 365 28,9 7,75 7,73 
5 35,0 28,5 7,72 7,76 
10 30,0 28,1 7,78 7,74 
20 27,2 27,2 7 68 7,76 
30 26,5 26,5 7,74 7,72 
40 26,2 26,2 7,71 7,82 
50 26,1 25,8 7,70 7,79 

18/ o 30,1 27,5 
5 29,9 27,8 
10 27 3 27,8 
20 26,4 27,3 
30 25,9 26,2 
40 25 8 25,5 
50 25,7 25,3 

19/ o 32,3 28,4 8,16 8,53 
5 302 27 6 8 15 8 54 
10 28,4 27,2 7,94 8,49 
20 26,4 25,7 8,00 8,SO 
30 25 6 2S o 8,15 8,3 1 
40 25 2 24,7 8,08 8,15 
50 25,0 24,6 8,12 8,13 

20/ o 35 7 296 8,05 8,04 
5 28 1 29,2 7,96 8,69 
10 2S 6 26,3 7,90 8,55 
20 25 3 24,7 7 84 8 43 
30 25 2 24,2 7,84 8,35 
40 2S_,_1 23,8 7,76 8,09 
50 25 1 23 5 7,78 8,07 

21/ o 29,6 26 7 7,99 8,64 
5 29 4 26,6 7,96 8,71 
lO 26 7 25 4 7,96 8,57 
20 26,2 24,1 7,85 8,07 
30 24 8 23,6 7,85 8,03 
40 24 7 23 4 7 84 8,05 
50 24 6 23 3 7,85 8,04 

.,._ Profundtdadc 
**Junto à superfície da água 
A = Lagoa coberta com dupl:~ camncla plástica 
B = L'lgoa controle ou testemunha 

OD 
(mg/L) 

A 
7,4 
1,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1 2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
O I 
0,1 
66 
10 
0,5 
0,3 
0 2 
0,1 
0,1 
82 
1,5 
0 8 
os 
0,5 
0,4 
04 
S,3 
5,4 
20 
0,6 
04 
03 
0 5 

Coliformes Est reptococos 
Fecais Fecais 

(NMP lOOml) (NMP lOOml) 
n A n A n 
0,4 230 2100 930 11000 
4,0 930 4600 4300 2300 
1,9 430 11000 2300 2300 
1,0 430 4600 430 2300 
0,0 930 930 430 4300 
0,0 430 11000 930 930 
0,0 230 2400 2300 11000 
23 1100 430 240 230 
2,2 1100 150 240 2400 
0,6 460 2300 460 230 
0,5 460 930 93 430 
0,3 460 430 240 430 
O I 1100 230 1100 4600 
0,1 1100 240 4600 

23,3 1100 43 240 230 
18 o 1100 230 1100 43 
15,4 1100 230 240 230 
10,1 1100 640 460 230 
5,S 1100 230 240 430 
23 1100 430 93 930 
0,6 93 430 240 230 

37 2 43 23 240 23 
3S,2 93 93 240 240 
19,2 150 93 1100 240 
13 3 240 15 240 240 
8,8 43 120 460 460 
55 93 93 460 460 
3,3 240 240 1100 240 

15,0 43 21 460 230 
13,0 240 430 240 150 
10 I ISO 15 240 230 
6,8 240 930 240 93 
4 6 93 23 240 150 
3 8 93 240 240 240 
2,7 93 210 240 230 

Observa-se nas Figuras 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30 que os decaimentos de 

coli fonnes fecai s nas duas lagoas, com cobertura plástica e sem cobertura, foram da 

mesma magnitude e apresentaram compottamento semelhante. 
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Figura 4.27 - Comportamento do número de coliformes fecais na lagoa coberta, ensaio rea li zado em 

diversas profundidades (l-I) de 26/08/1997 a O 1/09/ 1997 
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Figura 4.28 - Comportamento do número de coliformes fecais na lagoa testemunha, ensaio rea lizado 
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A pequena remoção de coliformes fecais observada nestes experimentos, 

quando comparada com o decaimento observado na Jordânia, deve ter sido causada 

pela propriedade do plástico azul de filtrar os raios ultravioletas. 

A análise conjunta dos resultados dos três campos de experimentos sugerem 

que a coberta plástica promova efeitos adicionais no processo de tratamento, visando 

a remoção de coliformes fecais em lagoas de maturação. Estes efeitos devem-se 

principalmente ao aumento da temperatura da lagoa, como observado nos ensaios 

realizados nas lagoas pesquisadas no campo de experimentos da Jordânia ; 

Como efeito contrário, a utili zação da cobet1a plástica prejudica a penetração 

de raios ultravioleta . A radiação ultravioleta também influencia no processo de 

decaimento de bactél'ias, mas este efeito é mais vantajoso em lagoas de maturação 

convencionais do que em lagoas cobertas com plástico. 

Na lagoa experimental de Portugal a colocação da cobe11a plástica prejudicou 

as trocas gasosas e o processo de fotossíntese, mas não promoveu um adequado 

aquecimento na lagoa capaz de propiciar uma eficiente remoção de coli formes fecais. 
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4.5.1.3- Remoção de Helmintos 

Neste estudo, os ovos de helmintos deveriam ser os principais indicadores 

utilizados, tendo como um dos objetivos estabelecer combinações tempo-temperatura 

para produzir um efluente apropriado para irrigação. Lamentavelmente, as condições 

expel'Í mentais não foram favoráveis a uma avaliação criteriosa da remoção d e 

helmintos, devido principalmente à pouca quantidade de ovos ou mesmo ausência 

destes, no afluente da lagoa experimental. 

A falta de ovos no efluente secundário da ET AR de Beiro las não era 

esperada, pois quando dos ensaios preliminares constatou-se a presença destes ovos 

tanto no afluente como no efluentc da ET AR de lodos ativados, como apresentado na 

Tabela 4.14. A realização de construções de grande porte nas imediações desta 

ETAR (Ponte Vasco da Gama e EXP0'98) obrigaram o desvio de coletores 

principais de esgoto que al imentava a ETAR (conduzindo águas residuárias 

predominantemente domésticas) para descarregar estas águas em outra estação de 

tratamento. Pm1anto, durante todo o ano de 1997 e itúcio de 1998 a ETAR d e 

Beirolas foi alimentada com águas res iduárias de ori gem predominantemente 

industri al. Esta é a razão de se ter encontrado pequena quantidade de ovos de 

helmintos no efluente secundário da ETAR (afluente da lagoa experimental). 

Assim, com exceção de apenas uma amostra, o efluente da lagoa 

experimental não apresentou ovos de helmintos em todas as outras amostras 

examinadas, como pode ser comprovado na Tabela 4.14. 

Apesar de ter sido reali zada a revisão bibliográfica c ensa ios preliminares 

sobre pesquisa de helmintos no solo e nas culturas irrigadas, o monitoramento destes 

parâmetros não puderam ser realizados nos canteiros experimentais devido à pequena 

quantidade de ovos encontrada durante o monitoramento da lagoa. Tentou-se, então, 

irriga r os canteiros com o eflucnte secundári o apenas para praticar os métodos de 

contagem estudados mas também des istiu-se, pois a quantidade de ovos neste 
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efluente apresentou-se muito pequena, menos de 10 ovos/L ou mesmo a sua 

ausência. 

Assim, os canteiros experimentais serviram apenas para avaliação de 

parâmetros do ponto de vista agrícola, como crescimento, observação da cor e 

aspecto geral da grama (observações como: ocorrência de queimaduras nas folhas 

das plantas e presença de indicadores fito-sanitários) . 

Esta avaliação agrícola indicou que o efluente proporcionou um 

desenvolvimento normal das gramas nos cinco canteiros, mas as constantes falhas no 

abastecimento elétrico, no controlador automático de funcionamento da bomba e a 

queima do motor da bomba do sistema de irrigação causaram interrupções por vários 

dias, o que prejudicou a ava liação destes parümetros. Antes elas interrupções 

ocorridas, notou-se um crescimento homogêneo ela grama em cada canteiro. Mas, 

após o sistema de in;gação apresentar falhas, obseJ'vou-se que os gramados ficaram 

ondulados e com algumas falhas. 



5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5. 1 -CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste estudo, relacionadas com os respectivos 

objetivos, são apresentadas a seguir. 

i) Desenvolvei' um sistema de aquecimento a energia solar para lagoas de maturação, 

visando atingir combinações tempo-temperatura que possibilitem obter um efluente 

capaz de satisfaze1· os crilérios de qualidade microbiológica estabelecidos pela 

01·ganização Mundial de Saúde - OMS, para utilizaç:io de águas residuárias na 

irrigação sem restrições. 

Quanto a este objetivo pode-se concluir que a coberta plástica utili zada (com 

lâmina constituída de LDPE e com bolhas de ar incorporadas, flutuando sobt·e a 

superfície da água) em Pot1ugal, para o aqueci mento da lagoa de maturação, não 

propiciou um aumento na temperatura sufi ciente para alcançar a desejada remoção de 

coliformes fecais para uso sem restri ções na irrigação. No entanto, quando analisam

se os experimentos realizados na Jordânia e na Tunísia onde fomm atingidas maiores 

temperaturas na água, constata-se que a coberta plásti ca melhora o processo de 

tratamento de águas residuárias em lagoas de maturação, alcançando qualidade 

bacteriológica sati sfatória e possibilitando diminuir o tempo ele retenção hidráulico 

destas unidades. 

Nos experimentos de campo reali zados em Lisboa, foram conseguidos 

pequenos aumentos de temperatu ra (a tempemtura máxima obtida na lagoa piloto foi 
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de 25,8 !!C), inferiores aos encontrados pelos colaboradores do projeto A VICENE 

(35 !!C na Jordânia c 44 !!C na Tunísia), em que este trabalho esteve inserido e bem 

abaixo dos obtidos nos experimentos de laboratório realizados por THOMSON 

(1992), combinação de 53 !!C por quatro horas. 

Os prmc1pa1s motivos para as pequenas temperaturas obtidas na água da 

lagoa foram: 

• o plástico utilizado, embora tenha sido proposto por apresentar baixo 

custo de instalação e as bolhas de ar permitirem que ele flutue sobre a 

superfície da água c contribua como isolante térmico, não foi capaz de 

promover o "efeito estufa" esperado. Este plástico, o LDPE, apresenta 

baixa eficiência térmica para estufas, retendo apenas 10% da radiação 

solar recebida; 

• segundo ensa ios realizados na Tunísia, o aquecimento da lagoa ocorre 

principalmente nos primeiros 10 em a partir da superfície da água e os 

sensores ele temperatura foram instalados a 15 em de profundidade; 

• as condições meteorológicas do verão e outono do ano de 1997, em 

Lisboa, foram atípicas, com alto índice de pluviosidade, o que difi cultou o 

aquecimento da lagoa; 

• as paredes ve1ticais da lagoa causaram sombra na água, dificultando o 

aquecimento ela massa líquida. 

Quanto à remoção de hclmintos, não foi possível estabelecer uma 

combinação tempo-temperatura e avaliar os impactos do uso do sistema de 

aquecimento com cobertas plásticas sobre os ovos de helmintos, devido à pequena 

quantidade ou mesmo ausência destes ovos no afluente da lagoa piloto. 

Ressalta-se que, em ensaios preliminares, foi detectada a presença de ovos de 

helmintos no afluente e eflucnte da ETAR ele Beirolas. Porém, a realização de obras 

de grande porte no seu entorno desviaram as águas residuárias que alimentavam esta 

ETAR, provocando mudanças na qualidade parasitológica elas águas afluentes, com 
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forte componente industrial. Com isso, não apresentou quantidade de ovos d e 

helmintos que permitisse ava liar a efi cácia elo sistema de pós-tratamento na remoção 

destes ovos. 

A utilização ela coberta plástica pode trazer os seguintes inconvenientes o u 

desvantagens: 

• a cobet1a plásti ca limita a penetração ele luz, afetando o crescimento de algas e 

d iminuindo a concentração de oxigênio dissolvido e o valor ele pH, os quais 

influenciam na eficiência do tratamento; 

• d ificulta as trocas gasosas entre o líquido e o ar; 

• im pede a mistura do líquido pelo vento, causando acentuada estrati ficação 

térm ica, com maior aumento da temperatura nos primeiros 10 centímetros de 

profundidade junto à superfície; 

• as variações climáticas em di versas regiões limitam o uso da coberta plástica 

durante todo o ano; 

• a coberta plásti ca não resiste bem aos es forços mecânicos , rompe-se facilmente, 

pode ser removida por fortes ventos, acumula água da chuva e poeira que 

prejudicam o desempenho do efeito estufa. Além disso, sob a ação ele raios 

ultravioleta, o plástico torna-se opaco com o tempo de uso. A deterioração e o 

envelhecimento result am na necessidade de substituição da coberta plásti ca, o 

que estima-se ser necessário a cada seis meses. 

A s imulação do modelo matemático de previsão de temperatura em lagoas 

com cobe11ura plástica, desenvolvido por DJNCK INSON (1998), indicou a 

possibilidade de alcança r a combinação tempo-temperatura sugerida por THOM SON 

(1992), utilizando na estu fa o plástico EVA ou o de 3 Camadas ele Co-estrusão . 
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ii) Estudar a influência de outros fatores que, em combinaçiio com a temperatma, possam 

contribuir para a rcmoçiio de coliformes fecais c ovos de helmintos, na lagoa de 

maturação dotada de sistema de aquecimento . 

Quanto a este objetivo, conclui-se que, apesar da baixa eficiência de remoção 

de coliformes fecai s obtida na lagoa de Portugal (em tomo de apenas 95%), devido 

aos pequenos aumentos de temperatura alcançados e pelo tempo de retenção 

hidráulico, a análise conjunta elos dados desta lagoa com os das lagoas experimentais 

da Jordânia e Tunísia permitem concluir que outros fatores, além da temperatura, 

podem innuenciar o s istema de tratamento. Sendo o tempo de exposição aos raios 

ultravioleta e à temperatura os principais parâmetros que contribuíram para a 

remoção ele coliformes fecai s nas lagoas cobettas, como o tempo ele exposição aos 

raios ultravioleta . 

Quando comparados os resultados de remoção de colifonnes fecais de 

cobertas com dupla camada plástica (com as quais foram alcançadas maiores 

temperaturas) com os resultados obtidos usando-se a cobet1a de uma camada 

plástica. A remoção de patogênicos foi maior para temperaturas maiores alcançadas 

nos ensaios com os dois tipos de cobertura. Mesmo quando não foram atingidas as 

temperaturas sati sfatórias notou-se que houve maior remoção ele colifonnes fecais 

nas lagoas cobertas do que nas de controle. 

iii) Selecionar c aprimornr metoclologias pa ra pesquisa de ovos de helmintos em :íguas 

rcsidm1rias c no solo de supm·tc de culturas irrigadas, sob aplicação continuada de 

cflucntes em sistemas de reuso de :ígua. 

A partir deste objetivo, é possível concluir que, dos métodos ele contagem de 

ovos de helmintos pesqui saelos (OMS-A; OMS-B, Leeds I, Leeds 11), o escolhido 

como mais apropriado para águas residuári as brutas e tratadas foi o da OMS-A. O 

aprimoramento proposto para este método foi a adoção de um sedimentador com 

capacidade ele 10 litros, para facilitar o trabalho de laboratório, quando utilizam-se 
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amostras ele águas residuárias tratadas. Este procedimento permite ainda diminuir a 

ocorrência de erros experimentais decorrentes da manipulação da amostra. 

O procedimento proposto neste trabalho para pesquisa de ovos de helmintos 

no solo visa a preparação da amostra do solo, para que fique com características 

físicas semelhantes às elas águas resicluárias brutas. Isto possibilita que, a pat1ir desta 

amostra diluída, proceda-se com o método da OMS-A utilizado para águas 

residuárias. Tal procedimento não chegou a ser testado em campo nem em diversos 

tipos de solo. Portanto, não se pode chegar a resultados conclusivos sobre sua 

apropriação . 

S. 2 - RECOMENDAÇÕES 

A idéia básica desta pesquisa - aquecer lagoas de maturação com s istemas de 

aquecimento a energia solar, funci onando com pequenos tempos de detenção, para 

obter efluentes com qualidade microbiológica apropriada para aplicação em sistemas 

ele reuso na irrigação - é valida e pode ser implementada . Porém, o tipo de eobet1ura 

precisa ser cuidadosamente projetado. Para viabili zação deste s istema de tratamento 

recomenda-se: 

• que SCJam testados plásticos capazes de proporc ionar apropriado efeito estufa 

(com eficiência igual ou superior a 70 %), como o EVA e o de 3 Camadas de Co

estrusão; 

• que o plásti co a ser utili zado tenha bolhas de ar para permitir sua flutuação sobre 

a água, dispensando o uso de estrutura suporte para a coberta; 

• que sej a escolhido um pl<is tico res istente a esforços mecânicos, ao vento e que 

apresente boa resistência a raios ultravioletas, não fi cando opacos , mas que 

permitam a passagem da luz UV, benéfi ca ao processo ele desinfecção. 
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Recomenda-se também que seJam realizados experimentos em pequenas 

comunidades rurais ou periféricas urbanas de regiões áridas e semi-áridas, 

localizadas nas proximidades do equador (±10º de Latitude), como por exemplo, em 

áreas do nordeste brasileiro. Estas regiões apresentam grande potencial à aplicação 

deste tipo de coberta plástica, cuidadosamente escolhida, visando propiciar o 

aquecimento e melhorar a qualidade biológica das águas residuárias, com pequenos 

tempos de detenção (menores que três dias), para serem utilizadas na irrigação em 

sistema de reuso. 

Sugere-se que na implantação de sistemas de reuso sejam desenvolvidos estudos 

epidemiológicos para uma avaliação dos ri scos reais, através de um diagnóstico 

parasitológico do reuso de águas, quanto à saúde dos trabaUmdores rurais e 

consumidores. 

Por último, sugere-se que os futuros traball10s busquem, assim como este, 

sistemas econômicos, tanto em termos energéticos, como de custo de implantação e 

manutenção, apropriados à comunidades de baixa renda. 
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