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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

A Tese tem como título “AVALIAÇÃO DE RISCO NO REÚSO DE ESGOTOS 

DOMÉSTICOS UTILIZADOS NA AGRICULTURA”, e, conforme padronização aprovada 

pelo  colegiado do DDMA local, se encontra composta por uma Introdução geral (embasamento 

teórico, revisão bibliográfica, identificação do problema e objetivos), uma Caracterização geral 

da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra, um Capítulo 

intitulado “Avaliação da percepção de risco do reúso de efluentes em populações do 

semiárido nordestino”, que corresponde a um artigo científico submetido à publicação no 

periódico “Ambiente e Sociedade; um Capítulo intitulado “Reúso agrícola no Brasil: 

compilação de limites de análises do esgoto para controle de riscos”, que corresponde a um 

artigo científico submetido à publicação no periódico “Sociedade e Natureza; e um Capítulo 

intitulado “Proposição de índices da qualidade do esgoto utilizado no reúso agrícola: 

Estudo de caso no semiárido nordestino”, que corresponde a um artigo científico em 

construção, a ser submetido posteriormente. Os capítulos estão no formato do periódico em 

submissão, e cujas Normas se encontram no link de acesso ao site do periódico, explicitado sob 

o título do artigo.  
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“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, 

pois, a ele eternamente. Amém.”. 
 

Romanos 11:36 
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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO NO REÚSO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS 

UTILIZADOS NA AGRICULTURA  

 

 

Resumo: A escassez hídrica é uma problemática atual de relevância mundial. No cenário 

nacional, essa realidade alcança níveis elevados de seca em boa parte do ano, em especial no 

semiárido, sendo necessária a busca de alternativas mitigadoras, como o reúso agrícola, prática 

comumente utilizada em diversos países, e, em crescimento no Brasil. No entanto, o país não 

dispõe de legislação específica que contemple recomendações qualitativas e quantitativas que 

norteiem o emprego do esgoto e possíveis impactos gerados à saúde e ao ambiente.  Nesse 

sentido, o presente trabalho realizou diagnóstico qualitativo sensorial junto aos moradores 

residentes nas proximidades de Estações de Tratamento de Esgotos Domésticos, no intuito de 

avaliar os impactos causados com o funcionamento. Paralelamente, a partir das diretrizes e 

legislações internacionais que tratam dessa temática, realizou-se revisão bibliográfica para 

compilação de limites de segurança para o reúso agrícola e, posterior definição de índices de 

qualidade (IRA, ITR, RAS), envolvendo os parâmetros de maior significado sanitário (físicos, 

químicos, biológicos). Na aplicação desses índices, utilizou-se como campo de atuação os 

municípios de Caiçara do Rio do Vento, Parelhas, Pedro Velho e Santana do Seridó, localizados 

no Rio Grande do Norte, em virtude da existência de atividades de reúso para alimentação 

humana e animal. Na percepção, realizada em Parelhas e Pedro Velho, os impactos produzidos 

pelo sistema de tratamento, como odor e proliferação de mosquitos - ocasionando problemas 

econômicos, sociais e sanitários - contribuem para a rejeição da população local. Por outro lado, 

observou-se considerável aceitação no reaproveitamento do esgoto em atividades agrícolas. Em 

se tratando dos limites e índices propostos, estes são o primeiro passo para uma futura 

incorporação regulamentar da atividade, tendo como campo primário de aplicação o semiárido, 

mas expansível às diversas regiões, pela similaridade nas condições, eficiência e 

operacionalização das Estações do país, composto em sua maioria por sistemas de Lagoas de 

Estabilização.  

 

Palavras-chave: Agricultura. Impactos. Legislação. Percepção. Reúso.  
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ABSTRACT 

 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO NO REÚSO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS 

UTILIZADOS NA AGRICULTURA  

 

 

 

Abstract: Water scarcity is a current problem of global relevance. In the national scenario, this 

reality reaches high levels of drought in most of the year, especially in the semi-arid region, and 

it is necessary to search for mitigating alternatives, such as agricultural reuse, a practice 

commonly used in several countries, and growing in Brazil. However, the country does not 

have specific legislation that includes qualitative and quantitative recommendations that guide 

the use of sewage and possible impacts to health and the environment. In this sense, this work 

carried out a qualitative sensorial diagnosis in the residents of the vicinity of Domestic Sewage 

Treatment Stations, in order to evaluate the impacts caused by the operation. At the same time, 

from the guidelines and international legislation dealing with this issue, a bibliographical 

review was carried out to propose safety limits for agricultural reuse and subsequent definition 

of quality indexes (IRA, ITR, RAS), involving the parameters of greater meaning (physical, 

chemical, biological). In the application of these indices, the municipalities of Caiçara do Rio 

do Vento, Parelhas, Pedro Velho and Santana do Seridó, located in Rio Grande do Norte, were 

used as a field of action, due to the existence of reuse activities for human and animal feeding. 

In the perception carried out in Parelhas and Pedro Velho, the impacts produced by the 

treatment system, such as the odor and proliferation of mosquitoes - causing economic, social 

and sanitary problems - contribute to population rejection. On the other hand, there was 

considerable acceptance in the reuse of sewage in agricultural activities. When dealing with the 

limits and indexes proposed, these are the first step towards a future regulatory incorporation 

of the activity, having as primary field of application the semiarid, but expandable to the 

different regions, by the similarity in the conditions, efficiency and operation of the Stations of 

the country, composed mostly of systems of Stabilization Ponds. 

 

Keywords: Agriculture. Impacts. Legislation. Percepcion. Reuse. 
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INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

A água é um recurso natural renovável indispensável à sobrevivência humana e ao 

desenvolvimento tecnológico, social e econômico de uma nação, tendo em vista que sua 

qualidade e quantidade disponível para uso estão relacionadas ao crescimento populacional e 

aos desenvolvimentos dessas ordens (BERNARDI, 2003).  

Por longas décadas o uso desordenado da água esteve associado à crença deste ser um 

recurso inesgotável. No entanto, o que parecia utópico tornou-se real, e o mundo vivencia a 

escassez hídrica, resultado da combinação do crescimento populacional, da expansão agrícola, 

do desenvolvimento industrial e da degradação ambiental (REBOUÇAS, 2010). Caso não 

sejam adotadas ações de controle, em 2050, com a projeção superior a 9,3 bilhões de pessoas 

no planeta, o crescimento agrícola será em torno de 70%, implicando no consumo hídrico acima 

de 20% (EPA, 2012; WWAP, 2016).  

Segundo Filho; Mancuso (2007, p. 23), enquanto populações vivem em áreas que 

recebem abundantes precipitações pluviométricas, outras, em regiões áridas ou semiáridas, com 

comportamento inverso, o que corresponde a 40% de toda a área terrestre (BECERRA-

CASTRO et al., 2015). Em alguns locais, a necessidade é tão elevada que a oferta de água não 

comporta a demanda necessária, esgotando assim os recursos disponíveis (UCKER et al., 

2013).  

O Brasil, ainda que apresenta grande volume de água doce disponível, enfrenta 

constantemente crises hídricas, incluindo até mesmo as cidades localizadas na Região Norte, 

responsável por 80% das descargas de água dos rios brasileiros. De acordo com Kronemberger 

et al. (2011, p. 45-46), cerca de 23% dos municípios do país vivenciam racionamento de água, 

relacionados, a perdas de água tratada nas redes de distribuição (40 a 60%); desperdício e uso 

desordenado em atividades domésticas; poluição dos mananciais; uso agrícola e pecuário, este 

comprometendo aproximadamente 70% de toda a demanda hídrica. No Nordeste, além dos 

acima mencionados, a seca predomina ao longo do ano, resultando na baixa produtividade dos 

recursos naturais, afetando principalmente os municípios localizados no semiárido, 

correspondente a 2/3 da população dessa região (ALVES; NASCIMENTO, 2009). 

Ressalta-se que a problemática da escassez de água é predominante no semiárido 

brasileiro, abrangendo a maior parte dos estados da região Nordeste (86,48%), a região 

setentrional do estado de Minas Gerais (11,01%) e o Norte do Espírito Santo (2,51%), 

compreendendo uma área de 974.572 km2 (ASA, 2009). No Rio Grande do Norte, dados do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC afirma que cerca de 98% do 
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território do Estado está situado no semiárido, compreendendo uma população superior a 1,6 

milhão de pessoas (GARCIA, 2013, p. 129). Nesses ambientes, a baixa disponibilidade de água 

compromete diretamente seu desenvolvimento econômico e social, sendo necessária o uso de 

medidas mitigadoras como a construção de açudes para acúmulo de água e posterior 

distribuição à população. No entanto, em períodos prolongados de seca, outras alternativas 

devem ser adotadas, como o reaproveitamento para fins não-potáveis, proporcionando, aumento 

da disponibilidade hídrica, redução do lançamento de esgotos em corpos receptores, dentre 

outros (MOTA, 2002, p. 60; FLORÊNCIO et al., 2006, p. 1-2; REBOUÇAS, 2010; SILVEIRA 

et al., 2010). 

 

Reúso de esgotos domésticos  

 

Esgotos sanitários podem conter os mais variados organismos patogênicos em elevadas 

concentrações, resultando na transmissão direta e indireta nas diversas modalidades de reúso, 

colocando em risco diferentes grupos populacionais. Dependendo da sua origem pode 

apresentar em sua composição agentes biológicos e químicos, alguns de toxicidade relevante e 

outros de padrão de ocorrência e significado à saúde ainda pouco conhecido (químicos 

emergentes). Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), os riscos microbiológicos de 

transmissão de doenças são, em geral, de maior impacto que os riscos à saúde impostos pelas 

substâncias químicas, estas não muito fundamentadas do ponto de vista toxicológico e 

epidemiológico (BASTOS e BEVILACQUA, 2006, p. 18). 

O Brasil não apresenta uma cobertura uniforme de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2017, p. 30), 61,4% da 

população brasileira tem acesso apenas à coleta de esgoto, enquanto que menos de 43% são 

atendidos com coleta e tratamento, restando cerca de 97 milhões de pessoas que não dispõem 

desse serviço. Os maiores e menores índices de cobertura e tratamento são verificados nas 

regiões Sudeste e Norte, respectivamente. A primeira, com percentuais de coleta e tratamento 

de 83% e 54%; a segunda, 16% e 12%. No Nordeste, do volume de esgoto coletado, em 

aproximadamente 32% é realizado algum tipo de tratamento, sendo no Rio Grande do Norte, 

percentual ainda menor, da ordem de 25%.  

Em se tratando de técnicas de tratamento de esgotos, os sistemas de lagoas de 

estabilização abrangem maior quantidade no Brasil, caracterizados pelo baixo custo, 

simplicidade na operação e manutenção, alto potencial de remoção de patógenos (lagoas de 

maturação) e matéria orgânica (lagoas facultativas), reduzido incômodo olfativo com odores 



12 

 
 

 

 

(desde que operada adequadamente), além dos fatores locais favoráveis como clima 

(especialmente no nordeste com elevadas temperaturas e insolação), e disponibilidade de áreas 

para instalação, realidades encontradas também no semiárido potiguar (KELLNER e PIRES, 

1998; MENDONÇA; MENDONÇA, 2018, p. 223). Segundo Von Sperling (2002, p. 14; 106), 

as eficiências mínimas previstas nas lagoas de maturação para coliformes, e facultativas para 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, são da ordem de 99,99% e 75%, respectivamente. 

Estudos realizados pela ANA (2017, p. 32) avaliou a eficiência de remoção da matéria orgânica 

(DBO) nos diversos sistemas em funcionamento, registrando percentuais de 77% para lagoa 

anaeróbia + facultativa (predominante no país); e, 81% para lagoa facultativa + lagoa de 

maturação (representando cerca de 50% das ETE do RN).   

Nas estações onde não há operacionalização adequada, as lagoas de estabilização 

funcionam meramente como espaços para armazenamento de esgotos, produzindo elevado 

potencial poluidor, proliferação de mosquitos, desprendimento de odores desagradáveis, 

culminando na rejeição por parte da sociedade que não visualiza benefícios com esta tecnologia 

de tratamento (MANCUSO, 2007, p. 295). O mal cheiro associa-se a falhas no processo de 

tratamento, à grande produção de cianobactérias que geram toxinas responsáveis pelo odor no 

efluente e, à solubilidade do gás sulfídrico, que é inversamente proporcional à temperatura do 

esgoto na estação, sendo este o fator predominante nas estações do semiárido (LILIAMTS; 

MANCUSO, 2003; CASTANHEIRA; BAYDUM, 2015). 

O destino final dos esgotos é outro fator de grande preocupação. A predominância 

nacional ainda é o lançamento e diluição nos corpos hídricos, implicando maior 

acompanhamento por parte dos órgãos gestores, através de monitoramento dos esgotos e dos 

consequentes impactos no corpo receptor, os quais comprometem o percentual de água 

disponível para as diversas atividades e, aumenta a necessidade de investimento em alternativas 

de tratamento para fins potáveis. Na prática, ainda que o país disponha de legislação específica, 

como a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), a falta de fiscalização na operacionalização 

das estações contribui para incremento dos riscos ao ambiente, sendo uma realidade nas 

distintas regiões do país (MARÇAL; SILVA, 2017). Os impactos gerados vão desde o acúmulo 

excessivo de nitrogênio, bioacumulação de substâncias tóxicas, eutrofização de corpos d’água, 

e contaminação de águas subterrâneas (UCKER et al., 2013).  

Paralelamente, o problema da escassez é uma realidade de amplitude mundial, que 

influencia diretamente no desenvolvimento socioeconômico de uma localidade, provocado 

principalmente pelas condições climáticas, falta de tratamento de água, poluição dos 

mananciais, e distribuição desproporcional dos recursos hídricos frente aos aglomerados 
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populacionais. Em contrapartida, o contínuo crescimento demográfico implica no aumento da 

produtividade agrícola, e, consequentemente, no uso de água para essa finalidade, aumentando 

ainda mais o déficit hídrico (INEA, 2015; SANTOS; MATSURA; SANTOS, 2015).  

Nesse sentido, o reúso - atividade de reaproveitamento de águas previamente utilizadas 

para suprir as necessidades de outros usos benéficos (BLUM, 2007; TOMAZ, 2010, p. 42 - 45), 

surge como uma alternativa para minimizar o déficit hídrico global, aplicado para usos distintos, 

influenciando no desenvolvimento de uma localidade, desde que respeitadas as condições de 

segurança ambiental, e se tenha o conhecimento prévio do seu grau de perigo à saúde e ao meio 

ambiente, sendo de grande relevância na área de atuação da presente pesquisa (ARRUDA et 

al., 2011; EPA, 2012, p. 1.5; UCKER et al., 2013). Para a Agência de Proteção Ambiental 

americana (EPA), a atividade subdivide-se em três pontos estratégicos: i) proteger a saúde 

pública; ii) alcançar o uso eficiente dos recursos hídricos e iii) reduzir a escassez de água (EPA, 

2012, p. 1.5). 

Dentre os usos, estes podem ser tanto para fins potáveis como não-potáveis, dependendo 

do tipo de tratamento, com predominância mundial, o não-potável em suas diversas aplicações, 

como por exemplo, recreacional, industrial, piscicultura, irrigação paisagística, recarga de 

aquífero, e agricultura, objeto do presente estudo (HESPANHOL, 2007, p. 58; FILHO; 

MANCUSO, 2007, p. 23). Para este, a Agência de Proteção Ambiental americana (EPA, 2012) 

diferencia a irrigação em restrita e irrestrita. A primeira, aplicável às culturas alimentícias 

processadas comercialmente, culturas não alimentícias e silvicultura; a segunda, culturas 

alimentícias não processadas comercialmente e culturas consumidas cruas, sendo exigidos 

padrões de qualidade do efluente a níveis de potabilidade da água (KUBLER; FORTIN; 

MOLLETA, 2015). 

Em se tratando do crescimento dessa prática, o Guidelines for Water Reuse (EPA, 2012, 

p. 3.5) destaca os principais percentuais de aplicação do esgoto tratado no mundo, com destaque 

para irrigação paisagística (18%) e agrícola (29%). Para Jimenez et al. (2010, p. 7), com base 

em informações dos países que fornecem dados sobre áreas irrigadas, estima-se que entre 4 a 6 

milhões de hectares são irrigados com águas residuais ou poluídas. De acordo com a National 

Research Council of the National Academies (NRC), diariamente, 21 milhões de metros cúbicos 

de esgoto tratado são empregados na agricultura, sendo os Estados Unidos o país de maior 

aplicação, utilizando 8 milhões m3/dia, seguido da Arábia Saudita e Egito, com cerca de 2 

milhões m3/dia, cada (NRC, 2012). Na Austrália, país com graves problemas de escassez, 21% 

do esgoto doméstico tratado é reutilizado, com aplicação de 14% na agricultura. Em Israel, do 

volume de esgoto utilizado (1 milhão de m3/dia), 80% é empregado na agricultura (LYU et al., 
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2012; KUBLER; FORTIN; MOLLETA, 2015). Na Europa, existem cerca de 700 projetos de 

reaproveitamento agrícola, com destaque para Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal. 

Nestes, o reúso é considerada como componente da gestão integrada de recursos hídricos e do 

desenvolvimento sustentável (SCHAER-BARBOSA; SANTOS; MEDEIROS, 2014).  

Experiências de reúso agrícola no Brasil datam da década de 1980, com crescimento 

lento, mas gradativo, ao longo dos anos e, atualmente, em maior abrangência nos estados 

nordestinos, com predomínio na piscicultura e agricultura (familiar e alimentação animal). Por 

outro lado, a falta de regulamentação, de fiscalização da qualidade e do uso do recurso 

alternativo resulta, na exposição a substâncias tóxicas, como os componentes orgânicos 

persistentes, metais pesados, nutrientes, matéria orgânica, e microrganismos patogênicos, 

prejudiciais à saúde pública e ao ambiente (MORUZZI, 2008; URBANO, 2013).  

Há de ressaltar que, mesmo em meio ao crescimento sem maiores controles dos riscos, 

inúmeros são os benefícios do reúso agrícola, os quais envolvem aspectos sociais, econômicos, 

ambientais, e de saúde pública, comprovando ser uma solução sustentável (Quadro 1). No 

entanto, para o desenvolvimento da atividade, planejamento prévio deve ser adotado, 

fundamentado em estudos científicos, ambientais, e legais, visando a proposição de diretrizes 

de proteção à saúde e o meio ambiente (BERNARDI, 2003; DANTAS; SALES, 2009). 

 

Quadro 1 – Benefícios aplicados ao reúso agrícola. 

Área Benefícios 

Ambiental 

- Redução de carga poluidora lançada nos corpos receptores superficiais. 

- Proteção dos mananciais. 

- Aumento da disponibilidade de água para usos mais exigentes como abastecimento público, hospitalar, 

dentre outros. 

- Equilíbrio ecológico com a redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, uma vez que a 

agricultura utiliza cerca de 70% do volume de água disponível no planeta. 

- Solo: Aumento da concentração de matéria orgânica, maior retenção de água, acúmulo de húmus que 

possibilita maior conservação e resistência à erosão.  

Econômica 

- Consumo reduzido de energia associados à produção, tratamento e distribuição de água. 

- Redução de custos no tratamento da água para fins de potabilidade. 

- Mudança nos padrões de produção e consumo. 

- Aumento da área cultivada e da produtividade com a irrigação. 

- Utilização dos nutrientes contidos no esgoto, como fósforo e nitrogênio, indispensáveis à produtividade 

agrícola, reduzindo custos com fertilizantes comerciais.  

- Fonte de receita para a localidade. 

Saúde 

Pública 

- Redução e/ou erradicação de doenças de veiculação hídrica. 

- Riscos minimizados à saúde pública quando as devidas precauções são efetivamente tomadas.   

- Aumento do nível nutricional das populações mais pobres, por meio do aumento da produção de alimentos. 

Social 

- Elevação dos níveis de saúde, qualidade de vida e condições sociais das populações residentes em 

comunidades carentes. 

- Ampliação da geração de empregos diretos e indiretos. 

- Aceitação sociocultural da prática do reúso agrícola. 

- A participação da sociedade no processo promove maior interação, acompanhamento e fiscalização junto 

aos órgãos responsáveis, e reduz a informalidade no desenvolvimento do reúso. 

Fonte: Adaptado de Hespanhol (2007, p. 58 - 71); Blum (2007, p. 132); Lorenzo et al. (2009); Jimenez et al. (2010, 

p. 14); Qadir et. al. (2010); Telles e Costa (2010, cap. 7, p. 93); EPA (2012, p. 1.5); Ucker et al. (2013).  
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Em contrapartida, a aplicação de efluentes na agricultura envolve diversos riscos, em 

virtude dos possíveis contaminantes existentes nos esgotos domésticos, os quais acarretam 

impactos ao ambiente e à população, sendo estes de caráter sensorial, físico, químico, biológico 

e toxicológico (Jimenez et al., 2010, p. 16), afetando agricultores e familiares; manuseadores e 

transportadores de colheitas; e, consumidores do produto final (culturas, carnes, leites e 

derivados). (HESPANHOL, 2007; URBANO, 2013). Como exemplo, pesquisas realizadas ao 

longo do Rio Musi, Índia detectou a presença de metais pesados (cádmio, cromo, níquel, 

chumbo e ferro) no leite de vaca, com índices variando entre 12 e 40 vezes o limite permissível, 

sendo esses elementos presentes no esgoto utilizado na irrigação de forragem para alimentação 

animal (QADIR et al., 2010). 

Para Urbano (2013); Pohling (2009), atividades relacionadas a produção de matérias 

primas e alimentos com efluentes podem ser fontes de disseminação de compostos tóxicos sobre 

as populações decorrente do consumo dos mesmos. Concentrações elevadas de matéria 

orgânica (DBO, DQO), podem ser decorrentes tanto dos esgotos domésticos, como a partir das 

atividades produtivas do semiárido, como tecelagem, beneficiamento de castanhas, indústrias 

de produção de cana de açúcar, e outras, quando do lançamento clandestino nas Estações de 

Esgoto Doméstico (SOUSA et al., 2005; MANCUSO, 2007, p. 353). Há ainda aqueles 

compostos orgânicos que resistem aos processos de tratamento, como fenóis, pesticidas, 

surfactantes, bem como aqueles de toxidez aguda, suspeitos ou comprovadamente 

carcinogênicos, mutagênicos e tetragênicos (METCALF; EDDY, 2003). 

Os organismos patogênicos são suscetíveis de disseminação no ambiente e, agentes 

causadores de diversas doenças à saúde pública, algumas de gravidade elevada. Para os metais 

pesados, dentre aqueles elencados pela EPA (2012), alguns são de elevado potencial toxicológico, 

podendo bioacumular e biomagnificar-se na rede trófica, e seus efeitos deletérios impactar ambiente 

e a população. No homem, originam-se principalmente da ingestão (indireta), e envolvem os 

diversos sistemas e órgãos, causando problemas gastrointestinais, circulatórios, neurológicos e 

carcinogênicos (BLUM, 2003, p. 138-139). As atividades produtivas realizadas nas distintas regiões 

são fontes de contaminação, como os resíduos de curtumes e mineradoras, por exemplo, os quais 

podem conter cádmio, chumbo, mercúrio, dissolvidos nos esgotos (MARÇAL et al., 2003). 

 

Legislação aplicada ao reúso agrícola: 

  

 O reúso é uma alternativa para minimizar o déficit hídrico global, aplicado para usos 

distintos, como a agricultura, agregando benefícios ambientais, econômicos, sociais (JIMENEZ 

et al., 2010, p. 14; EPA, 2012, p. 1.5). 
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 Em meio a um cenário em crescimento, a adoção de legislações pertinentes ao tema 

tornou-se imprescindível para a segurança da atividade. O Estado da Califórnia (EUA) foi 

pioneiro com a regulamentação da Legislação para Reúso (1918), em uso até os dias atuais, 

com atualizações advindas das mudanças na qualidade ambiental causadas pela expansão 

antrópica. Em 1973, a World Health Organization – WHO, publicou o Guidelines for the Safe 

Use of Wastewater, Excreta and Greywater, aplicado ao reúso agrícola, enfatizando critérios 

de tratamento e concentrações máximas de patogênicos (coliformes termotolerantes e 

helmintos), estando atualmente em sua terceira versão (WHO, 2006). Outro documento de 

relevância mundial é o Guidelines for Water Reuse, lançado em 1980 pela Environmental 

Protection Agency – EPA, o qual dispõe critérios de tratamentos e limites de contaminantes 

para reúso nos Estados Unidos. Na Tabela 1 apresenta-se o resumo dessas e outras legislações 

específicas. 

 

Tabela 1. Comparação das Legislações para reúso agrícola no mundo: Limites máximos para uso irrestrito. 

País / Legislação Parâmetros / Concentrações 

México (1987) DBO: 30 mg/L CTt: 1000 NMP ou UFC/100 mL 

Israel (1999) 
DBO: 20 mg/L 

Sólidos suspensos: 10 mg/L 
CTt: 10 NMP ou UFC/100 mL  

Austrália (2000) pH: 6,5 – 8,5 CTt: 102 - 104 NMP ou UFC/100 mL 

Jordânia (2002) 

DBO: 200 – 300 mg/L  

Sólidos suspensos: 150 mg/L 

pH: 6 – 9 

Fósforo total: 30 mg/L 

Nitrogênio total: 70 mg/L  

CTt: 1000 NMP ou UFC/100 mL  

Helmintos: < 1 ovos viáveis/L 

RAS: 9,0 

Itália  

Dec. Minist. 15/2003 

DBO: 20 mg/L  

Fósforo total: 2 mg/L  

Nitrogênio total: 15 mg/L  

pH: 6,0 – 9,5 

CE: 3000 µS/cm  

CTt: 100 NMP ou UFC/100 mL  

RAS: 10,0  

Portugal (2006) 

Sólidos suspensos: 60 mg/L  

pH: 6,5 – 8,5 

CE: 1000 µS/cm 

CTt: 102 - 104 NMP ou UFC/100 mL 

RAS: 8,0 

China (2007) 
DBO: 60 – 100 mg/L 

Sólidos suspensos: 80 – 100 mg/L 

pH: 5,5 – 8,5 

CTt: 104 NMP ou UFC/100 mL 

França (2010)  

NOR-

SASP1013629A 

CTt: 104 – 105 NMP ou UFC/100 mL  

Estados Unidos  

EPA (2012) 

DBO: 10 mg/L 

pH: 6,5 – 8,4 

CTt: 200 NMP ou UFC/100 mL 

Alumínio: 5,0 mg/L           

Arsênio: 0,10 mg/L 

Cádmio: 0,01 mg/L          

Chumbo: 5,0 mg/L  

Cobre: 0,2 mg/L 

Ferro: 5,0 mg/L 

Níquel: 0,2 mg/L 

Selênio: 0,02 mg/L 

Zinco: 2,0 mg/L 

RAS: 9,0 

 

Global WHO (2006)  Helmintos: ≤ 1 ovo viávei/L CTt: 103 - 105 NMP/100 mL 

Fonte: WHO (2006); EPA (2012); Becerra-Castro et al. (2015). 

 

 A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um indicador indireto da quantidade 

requerida de oxigênio pelos microrganismos aeróbicos para estabilizar a matéria orgânica 
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biodegradável proveniente de despejos domésticos, industriais, corpos aquáticos poluídos, e 

fundamental no controle da poluição e nos processos de autodepuração dos corpos de água 

(PIVELLI; KATO, 2006, p. 211-213; APHA, 2012). Segundo Von Sperling (2002, p. 14), as 

lagoas facultativas, quando em sistemas com boa operacionalização, e composto por lagoas em 

séries, apresentam eficiência entre 75 a 85% na remoção desse parâmetro, alcançando 

concentrações finais da ordem de 60 mg/L, valores compatíveis com as legislações de China e 

Portugal. No entanto, em monitoramento nas ETE do RN (Facultativa seguida de duas de 

maturação), a eficiência média encontrada foi de 69% (ARAÚJO, 2011). 

Fósforo e Nitrogênio são os principais nutrientes presentes em esgotos domésticos, 

indispensáveis para o crescimento dos microrganismos responsáveis pela estabilização da 

matéria orgânica (VON SPERLING, 2002, p. 141-147). Em concentrações elevadas promove 

o crescimento excessivo de algas (eutrofização do corpo receptor), toxicidade para peixes 

(amônia) (MENDONÇA; MENDONÇA, 2017, p. 33). Para Kellner; Pires (1998), ainda que as 

lagoas de estabilização tipo facultativas objetivam remover a matéria orgânica, em menor grau, 

reduz os percentuais destes constituintes, com eficiências máximas de 35% (fósforo) e 60% 

(nitrogênio). Nesses sistemas as concentrações finais previstas em literatura do efluente 

doméstico são, respectivamente, de 4 a 10 mg/L e, 20 a 50 mg/L (VON SPERLING, 2002, p. 

141-143; 2005; BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241). Nas legislações 

apresentadas, os limites definidos pela Jordânia (70 mg N/L; 30 mg P/L) encontram-se mais 

compatíveis com a situação descrita localmente, a exemplo da pesquisa de Araújo (2011), no 

semiárido potiguar, atingindo em algumas estações concentrações acima de 50 mg/L. 

Relativo aos patógenos, os valores indicados pela WHO (2006) associam-se aos 

esperados para tratamento por lagoas de maturação, as quais objetivam eliminar principalmente 

estes organismos, que representam graves perigos à saúde, com estimativa de remoção superior 

a 99,99%, quando em sistemas bem operados e composto por séries de lagoas (MENDONÇA; 

MENDONÇA, 2017, p. 223). O diagnóstico encontrado nas estações do RN atingiu eficiência 

para os sistemas predominantes, da ordem de 97,92% a 99,99% (ARAÚJO, 2011).  

Quanto aos metais, em países que dispõem de legislação específica para reúso, os 

sistemas adotados garantem a eliminação desses elementos, não comprometendo a qualidade 

do produto irrigado (TOZE, 2006). Os Estados Unidos, ainda que utilizem níveis terciários de 

tratamento, propõem limites para estes parâmetros (EPA, 2012), sendo referência mundial. Na 

realidade nacional, a sistemática por lagoas de estabilização não apresenta eficiência na 

eliminação desses parâmetros. Ademais, a falta de fiscalização dos efluentes recebidos nas 
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estações, e a ausência de monitoramento da qualidade do esgoto, são fatores que justificam a 

necessidade de adoção de limites de segurança.  

É importante destacar que a qualidade da água utilizada na agricultura é fator decisório 

para a ocorrência (ou não) de impactos ambientais, no solo ou nos produtos irrigados, sendo 

imprescindível o emprego de critérios para o manejo e controle destes. Na tabela 2 são 

apresentados valores de referência para irrigação de culturas, adotados inclusive pela diretriz 

americana (EPA, 2012), e adequados à esta pesquisa, em virtude das condições elevadas de sais 

em águas e esgotos das diversas localidades do semiárido nordestino (AYERS; WESTCOT, 

1999; TRANI, TIVELLI, CARRIJO, 2011; ARAÚJO, 2011; NETO et al., 2015; SANTOS; 

PAIVA; SILVA, 2016). Ressalta-se que no semiárido brasileiro, as principais técnicas de 

irrigação adotadas no reúso são do tipo gotejamento, inundação, sulcos e canais, as quais 

caracterizam-se pela redução no consumo de esgoto, otimização dos regimes de rega das plantas 

e incremento na produtividade (gotejamento); baixo custo e facilidade operacional na 

distribuição dos esgotos (inundação, sulcos e canais), tendo como desvantagens o entupimento 

dos orifícios, a restrição à diversas culturas que não suportem inundações periódicas e, 

necessidade de cuidados especiais com o revestimento dos canais, respectivamente 

(MANCUSO, 2007, pp. 346-352; COELHO et al., 2014). 

A avaliação prévia do esgoto utilizado na agricultura possibilita minimizar os impactos 

gerados sobre o solo e culturas irrigadas (EPA, 2012). Nesse sentido, a classificação dos níveis 

salinos é um recurso que fornece dados relevantes dos efeitos causados no solo e plantas 

(CORDEIRO, 2001). Para Amorim et al. (2010); Azevedo et al. (2017), um dos grandes 

impactos gerados no solo é a salinização, uma preocupação crescente em todo o mundo, em 

especial nas regiões áridas e semiáridas em virtude de suas particularidades fisiográficas que 

contribuem para a presença de solos de caráter sódico e solódico, formados pela salinização 

natural e antrópica - decorrentes do manejo inadequado da irrigação. 

A presença de sais inorgânicos dissolvidos é determinada a partir da condutividade 

elétrica (CE), a qual fornece uma medida quantitativa do Total de Sais Dissolvidos (STD), 

envolvendo principalmente cátions (cálcio, magnésio, sódio, potássio), e ânions (carbonato, 

bicarbonato, sulfatos e cloretos). A condutividade possibilita traçar um diagnóstico preliminar 

de restrição e consequências na produtividade, divididos em três níveis: baixo (CE < 700 

µS/cm) – adequado para mudas pequenas e plantas sensíveis à salinidade, como feijão; 

moderado (CE entre 700 - 2700 µS/cm) - aplicável na irrigação de milho, batata;  e severo (CE 

> 2700 µS/cm) - pode causar danos ao sistema radicular, paralisação do crescimento e 

murchamento das plantas, utilizado em culturas como algodão, capim elefante, palmas 
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(TAVEIRA, 2000; TRANI; TIVELLI, CARRIJO, 2011). De acordo com Silva et al.  (2001), 

sódio e potássio, micronutrientes para as plantas, em elevadas concentrações, causam 

impermeabilização e salinização do solo; cloretos são nocivos a diversos tipos de plantas em 

níveis superiores a 350 mg/L. 

 

 

Tabela 2. Qualidade de água para irrigação agrícola. 

 

Parâmetros 

Valores de referência1,2 
Valores de 

Referência3 
Grau de restrição 

Baixa Moderada  Severa  

CE (µS/cm) 
< 1000 1000 - 2700 > 2700 

500 – 1200 
< 700 700 – 3000 > 3000 

STD (mg/L) 
< 500 500 – 1750 > 1750 

480 – 832 
< 450 450 - 2000 > 2000 

Carbonatos (mg CO3
-2/L) ≤ 6 --- 

Bicarbonatos (mg HCO3
-/L) < 90 90 – 460 > 460 60 – 120 

Sulfato (mg SO4
++/L) ≤ 1000 100 – 250 

Cálcio (mg Ca++/L) ≤ 400 80 – 110 

Magnésio (mg Mg++/L) ≤ 120 50 – 110 

Potássio (mg K+/L) --- 5 – 100 

Sódio (mg Na+/L) 
≤ 70 70 > 70 

50 – 70 
< 70         > 70 --- 

Cloreto (mg Cl-/L) 
< 140 140 – 530  > 530 

70 – 100 
< 70 70 – 355 > 355 

Fósforo total (mg P/L) --- 30 

Nitrogênio total (mg N/L) --- 5 – 20 

pH 6,5 – 8,4 7 - 7,5 

Boro (mg B/L) < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 0,5 – 1,0 

CTt (NMP/100 mL) 103 --- 

Alumínio (mg/L) 5,0 --- 

Arsênio (mg/L) 0,05 – 0,10 --- 

Cádmio (mg /L) 0,01 --- 

Chumbo (mg /L) 0,1 --- 

Cobre (mg/L) 0,2-1,0 --- 

Cromo (mg/L) 0,05-0,10 --- 

Estanho (mg/L) 2,0 --- 

Ferro (mg/L) 0,2 – 1,5 --- 

Manganês (mg/L) 0,2 - 2,0 --- 

Mercúrio (mg/L) 0,002 --- 

Níquel (mg/L) 0,2 - 0,5 --- 

Selênio (mg/L) 0,01 – 0,02 --- 

Zinco (mg/L) 1-5  

RAS 
< 5 5 – 10 > 10 

3 - 6 
< 3 3 – 9 > 9 

Fonte: 1Ayers; Westcot (1999); 2EPA (2012); 3Trani, Tivelli, Carrijo (2011, p. 13-14).  

 

Os íons acima mencionados são representados através da Razão de Adsorção de Sódio 

(RAS), índice que mede o grau em que o sódio substitui o cálcio e magnésio adsorvidos no 

solo, implicando no processo de salinização (AZEVEDO et al., 2017). A combinação deste com 
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a CE possibilita classificar a água para irrigação e seus riscos de Salinidade e Sodificação 

refletidos nas culturas e solo (RICHARDS, 1954; CORDEIRO, 2001). 

Outro micronutriente importante para as plantas é o boro. Em pequenas quantidades é 

essencial no desenvolvimento, mas tóxico em níveis elevados, sendo variável de acordo com a 

espécie irrigada. No caso das sensíveis, como os cítricos, não deve exceder 1 mg/L. Para 

hortaliças, feijão, vagem, os limites máximos são 2 mg/L, sendo resistentes em até 4 mg/L, para 

culturas de cebola e beterraba. Os sintomas de toxicidade nas plantas caracterizam-se pela 

presença de manchas amarelas ou secas nas bordas e ápices das folhas mais velhas (SILVA, 

2004). No processo de irrigação pode bioacumular-se nas culturas e causar problemas à saúde 

dos usuários -  quando do consumo excessivo e por período prolongado desses produtos -  

afetando o sistema nervoso e ocasionando a “síndrome de Borismo” (POHLING, 2009, p. 42; 

FILHO; DUTRA; CERUTI, 2012). Neste sentido, adotar-se-á os limites adotados nas 

literaturas de referência para agricultura (AYERS; WESTCOT, 1999; EPA, 2012).  

Os valores propostos por Trani, Trivelli, Carrijo (2011) para metais, como alumínio, 

arsênio, cádmio e cromo, são compatíveis com os definidos pela EPA (2012). Alumínio em 

concentrações acima de 5 mg/L causa improdutividade em solos. O cádmio apresenta maior 

toxicidade ao feijão, em concentrações acima de 0,1 mg/L (POHLING, 2009, p. 52). Para o 

chumbo, ainda que o valor máximo (tabela 2) esteja 50 vezes superior ao disposto pela 

normativa americana, os prejuízos às culturas registrados em literaturas são superiores a 5 

mg/L, inibindo o crescimento das células vegetais (EPA, 2012). Cobre, entre 0,1 e 1,0 mg/L, 

causa problemas em várias plantas, dependendo das restrições e sensibilidade individuais, assim 

como o manganês e zinco. Este, tem seus efeitos de toxicidade nas plantas pela presença de 

listras longitudinais nas folhas e, ausência de clorofila (clorose) nas áreas interveniais, 

ocasionada pela deficiência de ferro principalmente em solos ácidos (PAGANINI, 2003, p. 371-

374; POHLING, 2009, p. 99, 189; EPA, 2012, p. 3.9).  

Há de ressaltar o risco/benefício dos valores máximos, em virtude dos problemas 

decorrentes de exposição a estes elementos, mesmo em baixas concentrações, os quais afetam 

tanto animais (alterações orgânicas) como humanos (interferindo no desenvolvimento 

cognitivo), como é o caso dos carcinógenos antimônio, arsênio, selênio e cádmio. Este último, 

também causador de lesões no fígado e disfunções renais (MARÇAL et al., 2003; GIATTI et 

al., 2010; ROCHA; PEZZINI; POETA, 2017).  

No âmbito brasileiro, a expansão do reúso tem relação direta com os problemas gerais, 

advindos da falta de planejamento e controle de riscos sem as devidas preocupações ambientais 

e de saúde pública (SCHAER-BARBOSA; SANTOS; MEDEIROS, 2014). Embora existam 
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documentos norteadores, como a Resolução n° 54/2005 (BRASIL, 2005), a qual estabelece 

critérios gerais para a prática de reúso, não se percebe exigências e limites de parâmetros 

reguladores da qualidade do esgoto, o que causa insegurança à população e compromete o 

avanço da atividade (ROLIM et al., 2016). Já a Norma ABNT NBR 13969:1997 (Tanques 

sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes), ainda que 

apresente recomendações de reúso agrícola (classe 4), estas limitam-se as concentrações de 

coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido, insuficientes para adequada avaliação dos 

impactos envolvidos no processo. 

Nas esferas estaduais e municipais, as regulamentações existentes concentram-se em 

ações de educação ambiental e, no controle de alguns parâmetros, como os casos de Santa 

Catarina, através da Lei 17.335/2017, que instituiu o Dia Nacional de incentivo ao Reúso (15 

de setembro); e Rio de Janeiro, por intermédio da Lei 7.424/2016, que sugere o 

reaproveitamento de água pelos órgãos integrantes da Administração Pública, prevendo o 

emprego na agricultura em geral, sem indicação de critérios de controle prévio. O Ceará, dispõe 

de padrões para reúso agrícola, através da Resolução COEMA n° 2/2017, conforme apresentado 

na Tabela 3. No semiárido potiguar, o município de Caicó/RN, prevê critérios e padrões de 

qualidade para água de reúso, através da Lei 4.593/2013. Para a agricultura, coliformes 

termotolerantes e helmintos são baseados nas recomendações da WHO (2006); condutividade 

elétrica, pH e RAS, segundo a EPA (2012), e Ayers; Westcot (1999).  

Outras legislações secundárias, mas de interesse para a discussão, visam comparar com 

os limites previstos internacionalmente, como as Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA N° 357, 396 e 430 (BRASIL, 2005, 2008, 2011) e a Resolução do Estado 

do Ceará COEMA n° 02/2017, ilustradas na Tabela 3, as quais dispõem, respectivamente, da 

classificação dos corpos de água e diretrizes para seu enquadramento; classificação e diretrizes 

ambientais para enquadramento das águas subterrâneas; condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e padrões para reúso agrícola e lançamento em solos.  

Utilizando como base a resolução para água subterrânea, é possível tecer algumas 

considerações. Primariamente, os valores previstos, ainda que em alguns casos encontrem-se 

acima das demais resoluções, não implicam riscos às culturas e ao ambiente, uma vez que estão 

de acordo com as diretrizes internacionais adotadas para a atividade de reúso (EPA, 2012), 

como, por exemplo, os metais e o boro. Para este, os riscos às culturas são diagnosticados em 

concentrações superiores a 1,0 mg/L (POHLING, 2009, p. 42; FILHO; DUTRA; CERUTI, 

2012). A concentração de chumbo, acima das demais referências, não implica em riscos, uma 

vez que a literatura prevê prejuízos a culturas em concentrações acima de 5,0 mg/L (EPA, 
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2012). Cobre, manganês, níquel e zinco, prevê limites variáveis, de acordo com cada cultura 

irrigada, adotando-se valores restritivos em virtude de seus efeitos tóxicos (POHLING, 2009, 

p. 99, 189). 

 

Tabela 3. Limites máximos de parâmetros para irrigação (água) e lançamento (esgotos), baseado nas Resoluções 

brasileiras. 

Fonte: Brasil (2005; 2008; 2011); COEMA (2017). 
1Classe 3.b - Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

 

Em se tratando do lançamento de esgotos no solo, a Resolução COEMA 02/2017 

apresenta concentrações limites, inclusive no que tange ao reúso agrícola. Os valores de 

condutividade e RAS, não presente nas demais legislações apresentadas na Tabela 3, são 

indicativos dos riscos salinos. O primeiro, enquadra-se na classificação de baixo risco, 

enquanto-que o segundo, limite máximo para avaliação da toxicidade, conforme definidos por 

Ayers; Westcot (1999); EPA (2012).  Os coliformes termotolerantes e helmintos baseiam-se 

nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006). A DBO e o pH 

assemelham-se aos valores dispostos pela legislação brasileira de lançamento de esgotos, assim 

como os metais, com exceção do cromo, manganês e selênio. A grande variedade de culturas 

irrigadas, suas distintas concentrações específicas e o campo principal de aplicação da resolução 

(semiárido) são fatores que corroboram para níveis previstos. 

 

Parâmetros 

Valores máximos  

357/20051 

(Superficiais) 

396/2008 

(Subterrâneas) 

430/2011 

(Efluentes) 

02/2017 

(COEMA) 

Condutividade Elétrica ND ND ND 1000 

Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

4x103 ND ND 5x103 

DBO (mg O2/L) 10,0 ND 120 120 

Fósforo Total (mg P/L) 0,15 ND ND ND 

Nitrogênio Total (mg N/L) 24 ND 20 ND 

pH 6 – 9 ND 5 – 9 5 – 9 

Boro (mg B/L) 0,75 0,5 5,0 5,0 

Alumínio (mg/L) 0,2 5,0 ND 10,0 

Arsênio (mg/L) 0,033 ND 0,5 0,5 

Cádmio (mg /L) 0,01 0,01 0,2 0,2 

Chumbo (mg /L) 0,033 5,0 0,5 0,5 

Cobre (mg/L) 0,013 0,2 1,0 1,0 

Cromo (mg/L) 0,05 0,1 1,1 0,1 

Estanho (mg/L) ND ND 4,0 4,0 

Ferro (mg/L) 5,0 5,0 15,0 15,0 

Manganês (mg/L) 0,5 0,2 10,0 1,0 

Mercúrio (mg/L) 0,002 0,002 0,01 0,01 

Níquel (mg/L) 0,025 0,2 2,0 2,0 

Prata (mg/L) 0,05 ND 0,1 0,1 

Selênio (mg/L) 0,05 0,02 0,3 0,05 

Zinco (mg/L) 5,0 2,0 5,0 5,0 

RAS ND ND ND 10 
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Avaliação de risco: 

 

O risco é identificado como a probabilidade de que um evento – esperado ou não 

esperado – se torne realidade.  É a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está 

sujeito a ele e o percebe como tal. Ele apresenta-se em situações ou áreas em que existe a 

probabilidade, vulnerabilidade, susceptibilidade ou acaso de ocorrência de algum tipo de 

ameaça, perigo, problema, impacto ou desastre, sendo esta incerteza ligada ao futuro, tempo 

em que o risco se revelará (AMARO, 2005, p.8; DAGNINO e JÚNIOR, 2007). A Agência de 

Proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA) define como a possibilidade de que a saúde 

humana ou o ambiente sofram danos, como resposta da presença de perigos ambientais, 

podendo ser oriundos do homem ou decorrentes de causas naturais (EPA, 2009). 

Segundo Nardocci (2007, p. 404), os riscos dividem-se em objetivos e subjetivos. Os 

primeiros, obtidos a partir de cálculos estatísticos e procedimentos quantitativos, como o uso 

de indicadores ambientais, por exemplo. Os subjetivos, avaliados com base em julgamentos 

intuitivos, representados nas análises de percepções sensoriais. Esta análise identifica como a 

percepção e os julgamentos individuais ou sociais influenciam e/ou determinam as escolhas 

relacionadas a risco e à sua aceitabilidade social. Na definição da avaliação dos riscos, pode-se 

afirmar que é o somatório de ações que independem da vontade humana (acaso, casualidade, 

perigosidade, aleatoriedade) com algo resultante da presença direta ou indireta do homem – 

vulnerabilidade (REBELO, 2003 p. 252; DAGNINO E JÚNIOR, 2007); ou ainda, um processo 

qualitativo e quantitativo conduzido para descrever os potenciais efeitos adversos à saúde 

pública decorrentes da exposição a substâncias perigosas (EPA, 2009).  

Nas palavras de Santos et al. (2011), as ferramentas de avaliação ambiental, como os 

indicadores, são componentes capazes de quantificar alterações na qualidade do meio ambiente 

e avaliar os esforços desenvolvidos visando a melhoria do meio ou mitigação de sua 

degradação, tendo como papel principal converter os dados obtidos em informações relevantes 

para os tomadores de decisão e o público. São de primordial importância para minimizar os 

impactos gerados, como os agentes químicos e biológicos existentes nos esgotos domésticos 

que, quando não removidos adequadamente, podem trazer efeitos diversos à saúde humana e 

ao meio (SANTOS et al., 2011; GANOULIS, 2012).  

No Brasil, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é pioneira na 

criação de ferramentas desta natureza, através do Índice da Qualidade das Águas (IQA), 

adaptado dos estudos realizados pela National Sanitation Foundation (EUA), sendo 

inicialmente utilizado no país em 1975. O IQA incorpora nove variáveis relevantes para a 
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avaliação, tendo como foco o abastecimento público. A definição desse índice baseou-se na 

pesquisa de opinião pública junto a diversos especialistas no assunto, chegando ao consenso 

das principais variáveis a serem avaliadas, e seus coeficientes correspondentes, num universo 

inicial de 35 parâmetros. Com o resultado final obtido, é possível categorizar a qualidade da 

água, dividida em cinco categorias, de ótimo a péssima, com valores compreendidos entre 0 e 

100 (CETESB, 2018).  

Na mesma linha de avaliação da qualidade, outros índices foram propostos pela 

companhia, com finalidades distintas, como o Índice de Balneabilidade (IB), índice do Estado 

Trófico (IET), Índices da Comunidades Fitoplânctônica (ICF) e Benctônica (ICB), dentre 

outros (CETESB, 2018). Silva; Jardim (2006), a partir da investigação de Nitrogênio 

Amoniacal e Oxigênio Dissolvido propuseram o índice de Qualidade da Água para Proteção da 

Vida Aquática (IQAPVA), contemplando o estado atual de degradação de um corpo hídrico, 

para evitar o efeito eclipse, e, representar os impactos ambientais da matéria orgânica nos 

ecossistemas aquáticos. Ferreira et al. (2015) adaptaram o IQA para a realidade do semiárido, 

com variações na composição dos pesos unitários e, utilização do nitrato ao invés de nitrogênio 

total, sendo este de maior concentração no ambiente estudado. Santos et al. (2011) apresentou 

uma adaptação do IQA aplicado ao reúso em piscicultura, envolvendo seis parâmetros (OD, 

pH, DBO, Amônia Total, Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes).  

Nesse contexto, a utilização de procedimentos que avaliem e gerenciem os riscos 

resultantes de qualquer atividade de reúso, assim como os índices acima mencionados, 

possibilitam um diagnóstico real das condições do esgoto, o qual em muitos casos, divergem 

dos índices previstos nos processos de tratamento. Ganoulis (2012) conclui que os agentes 

químicos e biológicos existentes nos esgotos domésticos, quando não removidos 

adequadamente, podem trazer efeitos diversos à saúde humana e ao meio.  

 

Percepção de risco sensorial 

 

Define-se percepção como uma tomada de consciência pelo homem do ambiente no qual 

se está inserido, aprendendo a proteger e cuidar do mesmo. Dessa forma, cada indivíduo 

percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente no qual está inserido 

(FAGGIONATO, 2005). É um processo mental de interação do indivíduo com o meio 

ambiente, que se dá por meio de mecanismos perceptivos propriamente ditos e principalmente, 

cognitivos (DEL RIO, 1999). É ainda, um processo que se constitui em uma operação 
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determinada do homem em suas relações com o ambiente, interpretando os estímulos e 

construindo seus significados (BERGMAN, 2007; BAY; SILVA, 2011). 

Para Rosa; Silva (2002), essa percepção pode ser definida pelas formas como os 

indivíduos vêm, compreende e se comunicam com o ambiente, levando-se em consideração as 

influências ideológicas particulares de cada sociedade. Assim, as manifestações decorrentes 

desse processo são resultados das percepções individuais e coletivas, dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa (MALAFAIA e ROGRIGUES, 2009). Enquanto 

instrumento de avaliação, a percepção tem sido amplamente utilizada junto à população para 

avaliar suas impressões relativas à poluição nos locais onde residem (PETROVICH; ARAÚJO, 

2009). Segundo Tuan (1980), a percepção socioambiental é inerente a qualquer indivíduo que 

desenvolva alguma relação social com o ambiente onde reside, permitindo assim que ele 

desenvolva afeição ao local.  

A percepção através da análise de conteúdo envolve um conjunto de técnicas de 

avaliação das comunicações, cujo objetivo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou recepção) recorrentes a indicadores qualitativos ou quantitativos 

(BARDIN, 2011, p. 47), envolvendo desde observações identificadas pelo entrevistador, como 

a fala ou opinião do entrevistado, marcada por sentidos, significados e valores (MOREIRA; 

PORTO; SIMÕES, 2005; SILVA; FOSSÁ, 2013). É um método amplamente utilizado em 

virtude de suas vantagens, como a possibilidade em atingir grande número de participantes, 

preservando o anonimato destes e gerando maior segurança aos participantes, motivando-os a 

descrever opiniões e informações pessoais (GUEDES; AMARAL, 2015). Outro fator positivo 

desse método é que ele não introduz desvios (por excesso ou por recusa) nas observações 

atingidas mas possibilita identificar informações subjacentes, ao nível dos dados brutos.   

O uso desse instrumento de avaliação junto à população residente em ambientes de 

grande vulnerabilidade e impactados antropicamente objetiva identificar as impressões relativas 

à poluição nesses locais, envolvendo desde fatores sensoriais (visão, audição, olfato, tato), 

como não sensoriais (transmissão oral, vivência local, leitura, imagem mental, experiência, 

dentre outros) (OLIVEIRA; MACHADO, 2004; PETROVICH; ARAÚJO, 2009). Essa 

ferramenta é aplicada a qualquer indivíduo que desenvolva alguma relação social com o 

ambiente onde reside, possibilitando a construção de identidade e relação de pertencimento com 

o local e gerando uma introspecção de valores condicionados ao seu modo de vida (TUAN, 

1980).  

Faggionato (2005) destaca a importância da percepção como ferramenta para melhor se 

conhecer os indivíduos envolvidos no processo, facilitando a realização de trabalhos com bases 
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locais, de acordo com a realidade do público alvo. Dessa forma, identifica-se como eles 

percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de satisfação e insatisfação. Bakopoulou e 

Kungolos (2009) utilizaram questionários de percepção sensorial na região da Tessália, Grécia 

em abordagem acerca do reúso de efluentes domésticos para irrigação de hortaliças. Na 

pesquisa o autor entrevistou agricultores e consumidores coletando informações pessoais, 

sociais e ambientais, e obtendo resultados finais satisfatórios que comprovaram a importância 

do emprego dessas ferramentas.   

De acordo com Whyte (1978); Malafaia e Rodrigues (2009), os projetos que investigam 

a percepção contribuem para o uso mais racional dos recursos naturais, possibilitam a 

participação da comunidade no desenvolvimento e planejamento regional, registro e 

preservação das percepções e dos sistemas de conhecimento do ambiente. Ademais, a utilização 

de questionários ou entrevistas junto aos atores residentes nas proximidades de ETE pode 

representar uma importante ferramenta para identificar as concepções da população acerca de 

suas problemáticas mais urgentes, sendo de grande valor para a presente pesquisa. 

Portanto, diante da problemática apresentada nessa revisão, que consiste na utilização 

de esgotos tratados de origem doméstica em atividades de reúso com ênfase na agricultura e 

alimentação animal, este estudo tem como objetivo geral avaliar os impactos subjetivos - 

através da percepção sensorial de risco junto aos moradores dos municípios envolvidos,  e 

objetivos – a partir do monitoramento dos esgotos aplicados na atividade, gerados ao ambiente 

e a saúde pública, tendo como campo de atuação, estações de tratamento de esgotos domésticos 

localizadas no semiárido do Rio Grande do Norte. Ressalta-se que a investigação da presença 

de contaminantes físicos, químicos e biológicos contribui para segurança e desenvolvimento do 

reúso, uma vez que o cenário brasileiro, em especial, o semiárido nordestino, ainda é marcado 

pela informalidade nessa área, sem qualquer controle da qualidade do esgoto utilizado, estudos 

de riscos ao solo e às culturas irrigadas, fiscalização e avaliação dos impactos gerados à saúde 

humana. 

São hipóteses elencadas no presente estudo: (1) A percepção sensorial junto aos 

moradores residentes nas proximidades das estações permite a identificação dos riscos 

subjetivos gerados e seus efeitos a curto, médio e longo prazo; (2) Os transtornos causados pelo 

mal funcionamento das ETE implicam na rejeição por parte da população dessa sistemática de 

tratamento, não visualizando benefícios locais, inclusive aqueles associados ao 

reaproveitamento; (3) Os esgotos de estações, quando não tratados adequadamente, acarretam 

no descarte de resíduos em altas concentrações, lançados na maioria das vezes, nos corpos 

aquáticos utilizados para fins de potabilidade; (4) concentrações elevadas de poluentes 
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químicos no esgoto podem induzir danos ao DNA, acarretando em riscos carcinogênicos às 

populações expostas; (5) O reúso de esgoto doméstico é uma alternativa mitigadora para o 

problema da escassez hídrica no semiárido, contribuindo para o desenvolvimento local e social; 

(6) O emprego de esgoto na agricultura pode gerar impactos à saúde e ao ambiente. 

Os objetivos específicos propostos são: (i) realizar percepção sensorial de risco junto 

aos moradores locais, para diagnosticar os impactos subjetivos relacionados a 

operacionalização das ETE; (ii) avaliar as condições dos esgotos tratados das ETE localizadas 

nos municípios do semiárido (Caiçara do Rio do Vento, Parelhas e Santana do Seridó), e litoral 

sul (Pedro Velho), todos no Estado do RN, através do monitoramento dos contaminantes físicos, 

químicos e microbiológicos; (iii) Apresentar diretriz para emprego de reúso na agricultura, 

através das concentrações dos parâmetros de interesse sanitário; (iv) Propor índices de riscos 

aplicados ao reúso agrícola e alimentação animal, a partir dos valores previstos para os 

parâmetros analisados; e, (v) Aplicar os índices propostos nas estações monitoradas. 

É notório destacar que o reúso pode refletir diretamente na economia e desenvolvimento 

social de localidades que sofrem constantemente com o problema da insuficiência de água, 

sendo esta temática de grande relevância no contexto atual.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O semiárido do Brasil possui área de 982.563,3 km2 que engloba 1.133 municípios. 

Desse universo, 89,3% está delimitado na região nordeste (IBGE, 2018.1). Apresenta um 

histórico caracterizado pela escassez de água em decorrência do curto período anual chuvoso 

(precipitação média anual igual ou inferior a 800 mm), temperatura média anual de 23 a 27 °C, 

alta taxa de evaporação, insolação média de 2800 horas por ano e deficiência hídrica no solo 

disponível às plantas na grande maioria do ano (MI, 2005). Além dessas vulnerabilidades 

climáticas, os recursos hídricos caminham para a insuficiência ou apresentam níveis elevados 

de poluição.  

No Rio Grande do Norte, cerca de 49.590 km2 de superfície encontra-se no semiárido 

(94% da área), correspondendo a 5 % do território nacional. O Estado é composto por 167 

municípios, com uma população de 3.168.027 habitantes. Desses, aproximadamente 88% (147 

municípios) estão inseridos no semiárido brasileiro (BRASIL, 2005). A Figura 1 apresenta os 

estados que compõe o semiárido brasileiro, com destaque para o Rio Grande do Norte.  

 

 



28 

 
 

 

 

Figura 1:  Delimitação do Semiárido Brasileiro, destacando a divisão climática do RN 

 

 

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2013). 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Parelhas, 

Santana do Seridó - semiárido potiguar e, Pedro Velho (Litoral Sul). Na seleção das Estações 

para realização do monitoramento da qualidade dos esgotos, optou-se por aquelas com 

históricos de reúso do esgoto aplicado na agricultura (Figura 2). A Percepção envolveu dois 

ambientes - Parelhas e Pedro Velho, visando identificar os possíveis impactos causados à 

população com o funcionamento das ETE, bem como a aceitação ou rejeição da aplicação 

agrícola. 

 

Figura 2:  Mapa do estado do RN, com delimitação dos municípios utilizados na pesquisa 

 

 

Fonte: Souza (2018). 
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Caiçara do Rio do Vento 

 

Caiçara do Rio do Vento situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião de 

Angicos, limitando-se com os municípios de Jardim de Angicos, Pedra Preta, Ruy Barbosa, São 

Tomé, Riachuelo, Bento Fernandes e Lajes, abrangendo uma área de 261,2 km², equivalente a 

0,49% da superfície estadual, distando da capital cerca de 103 km. A população local é de 3.652 

habitantes, correspondendo a densidade demográfica de 12,66 hab./km2 (IDEMA, 2008; IBGE, 

2018).  

O clima é do tipo semiárido na parte Centro-Norte, e árido na parte Centro-Sul, com 

curto período chuvoso entre março e abril. A precipitação pluviométrica normal é da ordem de 

530 mm, umidade relativa média anual de 70%, temperatura anual 27,2 °C, elevada taxa de 

evaporação e insolação (média de 2400 horas anuais), ocasionando déficit hídrico ao longo do 

ano nessa região (IDEMA, 2008; SEMARH, 2017). Segundo o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), Caiçara enquadra-se nas áreas subúmidas secas das áreas suscetíveis à desertificação, 

compreendendo ambientes com índice de Aridez entre 0,51 e 0,65, sendo calculado pela razão 

entre as médias anuais de precipitação e evapotranspiração potencial (MMA, 2007).  

Geologicamente, o município encontra-se inserido na Província Borborema, constituído 

por rochas do Grupo Seridó, representado pelas formações Seridó e Jucurutu e por granitoides 

das suítes Peraluminosa e Poço da Cruz. Sua formação vegetal é do tipo Caatinga Hiperxerófila, 

e predominância de solos Planossol Solódico e Solos Litóticos (BELTRÃO et al., 2005; 

IDEMA, 2008; SEMARH, 2017). 

 As principais atividades econômicas são a agropecuária e o comércio. No ranking de 

desenvolvimento, Caiçara apresenta IDHM 0,587 ocupando a posição 123 no estado e 4467 no 

país, enquadrando-se no índice de baixo desenvolvimento (0,500 – 0,599). (PNUD, 2010, 

SEMARH, 2017). 

Em 2002 a estação de tratamento de efluentes doméstico do município iniciou seu 

funcionamento, com tratamento por lagoa de estabilização, sendo o sistema terciário, composto 

por uma lagoa facultativa primária, com volume aproximado de 1680 m3, e duas de maturação, 

com capacidade de aproximadamente 765 m3 (Figura 3). A vazão total da ETE é de 108 m3/dia 

(ARAÚJO, 2011). O esgoto tratado é aplicado na irrigação de capim elefante e palmas, através 

das respectivas técnicas de sulcos e canais, e gotejamento. O volume remanescente é lançado 

no leito do Rio do Vento, corpo receptor do efluente, estando 70 metros a leste da estação 

(SEMARH, 2017).  
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Figura 3: ETE Caiçara do Rio do Vento – delimitação das áreas irrigadas com esgoto 

 

   

Fonte: Adaptado de Souza (2018). 

(A) – Irrigação de capim elefante; (B) – Irrigação de palmas 

 

Parelhas 

 

Parelhas está situado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental, 

semiárido do Rio Grande do Norte (Figura 1), distando cerca de 250 km da capital do Estado, 

e limitando-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó e 

Santana do Seridó/RN, além do Estado da Paraíba. Sua área territorial compreende 513,5 km², 

população de 21.408 habitantes, e densidade demográfica de 39,67 hab./km2 (IDEMA, 2008; 

IBGE, 2018). 

O clima é do tipo muito quente e semiárido, com curto período chuvoso entre março e 

abril. A precipitação pluviométrica normal é inferior a 600 mm, umidade relativa média anual 

de 64%, temperatura média anual entre 27,5 °C, elevada taxa de evaporação e insolação (média 

de 2400 horas anuais), ocasionando déficit hídrico ao longo do ano nessa região (MI, 2005; 

IDEMA, 2008). De acordo com o Atlas das Áreas Suscetíveis à Desertificação do Brasil 

(MMA, 2007), Parelhas está inserido em área susceptível à desertificação em categoria muito 

grave. Essa classificação está baseada no Índice de Aridez, que corresponde à razão entre as 

médias anuais de precipitação e evapotranspiração potencial.  

Relativo a geologia, está inserido na Província Borborema, constituído pelos litotipos 

do Complexo Serra dos Quintos, da Formação Equador e Suíte Calcialcalina de Médio a Alto 

Potássio Itaporanga. A formação vegetal é a Caatinga Hiperxerófila e Caatinga Subdesértica do 

Seridó, e Solos Litóticos Eutróficos (SEMARH, 2017). 

A economia local destaca-se pela produção de queijos, indústrias têxteis, cerâmica, e 

exploração de recursos minerais. Considerando como indicador de qualidade sóciodemográfica, 

A B 
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através do Índice de Desenvolvimento Humano do município (IDHM), Parelhas apresenta 

índice de 0,676, definido como população de desenvolvimento médio (0,600 – 0,699), 

ocupando a 11ª posição no Estado do Rio Grande do Norte e, a nível nacional, posição 2.524 

(PNUD, 2010; SEMARH, 2017).  

No município existem três estações de tratamento de efluentes domésticos (Figura 4), 

sendo que a Estação 2, localizada no centro de Parelhas, concentra a maior parte do esgoto 

doméstico produzido e, objeto do presente estudo. A ETE é composta por apenas uma lagoa 

facultativa. A lagoa apresenta volume de 6.900 m3, e vazão de 515 m3/dia, aproximadamente 

(SOUZA, 2018). Após o tratamento, parte do esgoto é utilizado na irrigação por valas e sulcos 

de produtos para alimentação animal e humana, como capim elefante, feijão, melancia. A vazão 

remanescente é lançada no Rio Seridó, principal afluente do Rio Piranhas-Açu/RN, que 

abastece diversas cidades subjacentes como Jardim do Seridó, Santana do Seridó, São Vicente, 

dentre outras.  

 

 

Figura 4: Parelhas – vista aérea da ETE utilizada na pesquisa  

 

 

Fonte: Adaptado de Souza (2018). 

 

Pedro Velho 

 

Pedro Velho está situado na microrregião litoral sul, Zona Homogênea do Planejamento 

Litoral Oriental, distando cerca de 80 km da capital do Estado, limitando-se com os municípios 

de Canguaretama, Espírito Santo, Montanhas, Nova Cruz/RN e Estado da Paraíba, 

compreendendo uma área de 192,7 km2, correspondendo a 0,36% da superfície estadual. Sua 

população é da ordem de 14.760 habitantes, e densidade demográfica de 73,2 hab./km2 

(IDEMA, 2008; IBGE, 2018.4). 

ETE 

monitorada 
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O clima é tropical chuvoso compreendendo o período de janeiro a agosto, umidade 

relativa média anual de 76%, temperatura anual média 25,6 °C, com 2700 horas de insolação 

por ano. Sua população é da ordem de 14.760 habitantes, e densidade demográfica de 73,2 

hab./km2 (SEMARH, 2017). 

Geologicamente, a área do município abrange terrenos pertencente ao embasamento 

cristalino e grupo barreiras; formação vegetal subcaducifólia, cerrado e campo de várzea, com 

solos tipo areias quartzosas distróficas e aluviais eutróficos (SEMARH, 2017). 

A produção industrial, agropecuária e comércio são os principais destaques da economia 

local. Em relação ao IDHM, o município é classificado como baixo desenvolvimento (0,500 – 

0,599), apresentando índice de 0,568, ocupando posições nacional e local de 4884ª e 152ª, 

respectivamente (PNUD, 2010; SEMARH, 2017).  

O tratamento do esgoto doméstico do município é realizado por meio de lagoas de 

estabilização, composta por 01 lagoa facultativa primária (volume – 8.996 m3) seguida de duas 

de maturação (capacidade 2.352 m3, cada), conforme a Figura 5, tendo sido iniciadas as 

atividades em 2002, com vazão de 360 m3/dia (ARAÚJO, 2011). A estação está localizada a 

aproximadamente 700 metros do perímetro urbano. Na realidade local, o esgoto doméstico é 

transportado primeiramente para a Estação Elevatória (EEE), dotada de grade para retirada de 

resíduos sólidos existentes e, posteriormente, segue por gravidade à ETE (CORREIA, 

GALVÃO e ARAÚJO, 2015). Parte do esgoto tratado é empregado no reúso para irrigação de 

culturas como feijão, milho, jerimum, e, na alimentação animal como capim elefante, sendo 

utilizada a técnica de inundação. O efluente não utilizado na irrigação é conduzido por meio de 

valas para o Rio Curimataú, principal afluente do município, distando cerca de 200 metros da 

ETE. 

Figura 5: Pedro Velho – vista aérea da ETE e área de irrigação  

 
Fonte: Adaptado de Souza (2018). 

 

 

Lançamento – Rio Curimataú 

ETE 

Reúso agrícola 
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Santana do Seridó 

 

 Santana do Seridó situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó 

Oriental, limitando-se com os municípios de Jardim do Seridó, Parelhas, Ouro Branco e com o 

Estado da Paraíba, distando cerca de 243 quilômetros da capital. Abrange uma área de 

aproximadamente 188 km2, população de 2.670 habitantes, e densidade demográfica de 13,4 

hab./km2 (IBGE, 2018).  

O clima local é do tipo muito quente e semiárido, com precipitação pluviométrica anual 

da ordem de 600 mm, período chuvoso entre fevereiro a abril, umidade relativa média anual de 

62%, temperatura anual aproximada de 27,5 °C, com 2700 horas de insolação por ano. 

(IDEMA, 2008; SEMARH, 2017). 

Apresenta formação vegetal Caatinga Hiperxerófila e Caatinga Subdesértica do Seridó; 

solos Litóticos Eutróficos e Bruno Não-Cálcico Vértico. Geologicamente, encontra-se inserido 

na província Borborema, constituído pelos litotipos Serra dos Quintos, Suíte Várzea Alegre, 

Formação Seridó, e da Suíte Calcialcalina de Médio e Alto Potássio Itaporanga (SEMARH, 

2017).  

No tocante à economia, destaca-se a agropecuária, pesca, extrativismo, silvicultura e 

comércio. Apresenta Índice de Desenvolvimento de 0,642, estando enquadrado como médio 

desenvolvimento (IDHM entre 0,600 e 0,699), e ocupando a 27ª posição no Estado e 3.254 no 

país (PNUD, 2010).  

 O município dispõe de duas estações de tratamento de esgoto. A estação 01 (ETE – 

cemitério), selecionada para o monitoramento pela aplicação no reúso, iniciou sua 

operacionalização em 2002. Sua vazão é de 169 m3/dia, atendendo 55% dos domicílios, 

complementada pela estação 02. A ETE é composta por uma lagoa facultativa primária, volume 

aproximado de 3.500 m3, e duas lagoas de maturação, com volumes de 840 m3 e 660 m3. 

Atualmente o reúso é empregado na irrigação de capim elefante (inundação), palmas, feijão e 

melancia (gotejamento). O esgoto não utilizado na atividade é lançado no Rio São Bento, 

principal afluente local.  
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Figura 6: Santana do Seridó – delimitação da ETE e área irrigada (reúso) 

 

 
Fonte: Adaptado de Souza (2018). 

 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

Análise da percepção sensorial 

 

A análise de percepção de risco consistiu de entrevista junto à população residente nas 

proximidades das estações dos municípios de Parelhas e Pedro Velho, Estado do RN, composto 

de questionário com 19 questões abertas e fechadas (Anexo 01), visando facilitar a 

categorização das respostas para posterior análise do conteúdo, envolvendo características 

sociodemográficas (sexo, idade, grau de escolaridade, tempo de residência no município) e 

socioambientais (importância da ETE, benefícios, impactos gerados de ordem ambiental e na 

saúde da população, envolvimento em atividades de controle e de educação ambiental e, 

alternativas de reúso do esgoto tratado).  

O quantitativo de entrevistas realizadas correspondeu a 100 domicílios, divididos nos 

dois municípios igualitariamente, com seleção aleatória dos participantes, utilizando como pré-

requisitos residir nas imediações das estações, e ser maior de 18 anos. As respostas obtidas 

refletem o entendimento familiar, uma vez que na maioria dos casos a participação não se 

resume aos responsáveis direto do lar, mas, aos demais membros da família (filhos, avós, netos), 

desde que respeitada a idade mínima acima mencionada.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), conforme Certificado CAAE n° 54296716.0.0000.5537. Na entrevista, os 

participantes foram previamente informados acerca do caráter científico da pesquisa e os 

esclarecimentos necessários contidos no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 
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requisitados pelo comitê de ética. Ao término, os entrevistados assinaram o Termo em duas 

vias, ficando com uma delas para quaisquer questionamentos e/ou esclarecimentos. Os 

questionários respondidos e a via do pesquisador devidamente assinada foram arquivados no 

banco de dados do estudo, podendo ser resgatados a qualquer momento para análise e 

comprovações, por um período de cinco anos. 

 

Monitoramento das estações de tratamento 

 

 O monitoramento compreendeu a realização de análises físicas, químicas e 

microbiológicas do efluente tratado, por um período de 12 meses, com coletas mensais e/ou 

bimensais. Os parâmetros analisados e técnicas metodológicas aplicadas podem ser 

visualizadas na Tabela 4.  

 Nas coletas e análises dos materiais foram obedecidas as recomendações propostas no 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (BRANDÃO, 2011) e Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

 

Tabela 4 – Parâmetros a serem analisados no monitoramento do esgoto tratado. 

Parâmetros Técnica Metodologia 

Cloretos (Cl-) Método titulométrico de Mohr. 4500-Cl- A, B (APHA, 2012) 

Condutividade elétrica 

(CE) 

Eletrométrica através de medidor de leitura 

direta 
2510: A, B (APHA, 2012) 

DBO 
Winkler – Azida: Incubação a 20°C seguida de 

titulação. 

2120: A, B, C; 4500-O, C 

(APHA, 2012) 

Fósforo Total (PT) 

Colorimetria: Digestão prévia seguida por 

determinação colorimétrica em 

espectrofotômetro. 

4500-P: A, B, E (APHA, 2012) 

Nitrogênio Total (NAT) 
Destilação: Digestão prévia seguida por 

destilação e titulação. 

4500-NH3: B, C; 4500-NORG: A, 

B (APHA, 2012) 

pH 
Eletrométrica através de medidor de leitura 

direta 
4500-H+ (APHA, 2012) 

Coliformes 

Termotolerantes (CTt) 

Tubos múltiplos (A1): Determinação do 

Número Mais Provável (NMP) de coliformes 

por 100 mL. 

9221-E (APHA, 2012) 

Micronutrientes: Al, 

Mn, Cd, Cu, Fe, Ni, Cr, 

Pb, Zn 

Espectrometria de Absorção Atômica (AAS): 

Digestão prévia seguida por leitura por chama 

ou forno de grafite.  

3000 (APHA, 2012) 

RAS: Cálcio1, 

Magnésio1, Sódio2. 

1Método titulométrico com EDTA; 2340-A,C; 3500-Ca; 3500-Mg 

(APHA, 2012) 

2Método fotométrico por chama; 3500-Na B; 3500-K B (APHA, 

2012) 

Fonte: o autor. 
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Compilação de limites para reúso agrícola 

 

A metodologia empregada para essa investigação consistiu em um levantamento 

bibliográfico de Legislações e Diretrizes internacionais relacionadas ao reúso agrícola, 

comparadas com artigos de produtividade nacional. A busca e catalogação dos artigos foi 

realizada a partir da combinação de 10 palavras-chaves (reúso, esgotos, semiárido, impactos, 

agricultura, ETE, metais, patogênicos, nutrientes e sais), objetivando contemplar o maior 

número possível de estudos relacionados ao tema, combinadas a cada três, tendo o termo reúso 

como principal, presente em todas as combinações.  

A pesquisa dos periódicos foi realizada junto as bases de dados ISI, Scielo e Scopus, 

sendo estas de grande importância por armazenarem publicações de diversas editoras 

científicas, tanto no âmbito nacional como internacional, contendo um vasto quantitativo de 

produções, atualizadas continuamente. A seleção consistiu na leitura de títulos e resumos dos 

artigos enquadrados em cada combinação de palavras, utilizando como período de abrangência 

os últimos 10 anos, salvo eventuais exceções relativos a informações teóricas e conceituais. 

Aqueles de maior relevância ao tema foram catalogados para utilização na fundamentação 

teórica. Quanto as legislações, adotou-se as versões mais atualizadas disponíveis nos países de 

origem. Ademais, materiais complementares como literaturas científicas, manuais e normas 

técnicas específicas foram utilizados na pesquisa. 

Após o estudo dos documentos norteadores, foram elencados os elementos de interesse 

ambiental para a investigação da qualidade do esgoto aplicado ao reúso, consistindo de 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, agrupados em quatro classes: 1) matéria 

orgânica/nutriente/pH, 2) sais, 3) patogênicos, e 4) metais. A definição dos limites basearam-

se nos seguintes critérios: I) valores definidos pelas legislações internacionais de maior 

relevância aplicadas ao reúso agrícola; II) valores definidos para irrigação agrícola; III) 

comparação com as condições de lançamento propostas para esgotos a nível nacional; IV) 

comparação com pesquisas científicas nacionais aplicadas ao tema, avaliando se os índices ora 

propostos são compatíveis com a qualidade do esgoto tratado das estações; V) investigação de 

possíveis impactos às culturas irrigadas, nas concentrações estabelecidas. 

 

Índices de risco aplicado ao reúso agrícola 

 

 A partir do levantamento bibliográfico das legislações e diretrizes internacionais, 

associadas aos documentos norteadores nacionais, foram elencados os parâmetros de interesse 
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sanitário para o reúso agrícola, e seus respectivos limites (Tabela 5), levando-se em 

consideração aqueles de maior impacto à saúde e ao ambiente, com histórico no semiárido 

nordestino. Os 14 parâmetros foram divididos em dois grupos, identificando os tipos de riscos 

propostos. Para os metais, Índice de Risco Tóxico (ITR), enquanto que os demais, Índice de 

Reúso Agrícola (IRA). Em se tratando dos metais, ainda que existam elementos com 

possibilidade de grandes impactos à saúde, como arsênio e mercúrio, não se tem registro de 

contaminação nas estações do semiárido, podendo, futuramente, serem incorporados, a partir 

de investigação especifica.  

  

Tabela 5. Limites de referência para reúso agrícola 

 

Fonte: Adaptado de AYERS; WESTCOT (1999); VON SPERLING (2002); CONAMA 357 (BRASIL, 2005); 

WHO (2006); CONAMA 396 (BRASIL, 2008); CONAMA 430 (BRASIL, 2011); TRANI; TIVELLI; CARIJO 

(2011); EPA (2012). 

 

  Na normatização dos parâmetros, foram definidas onze classes, de zero (menor 

concentração) a um (maior concentração), com variação de 0,1 unidades decimais, 

compreendendo os limites para reúso agrícola (Tabela 2). Em seguida, a partir da equação 1, 

obtidos os valores normativos individuais, adaptados dos estudos de Santos et al. (2011) para 

reúso em piscicultura. Esse procedimento visa obter um conjunto de dados no intervalo definido 

para cada parâmetro, para posterior definição das curvas de normatização. 

 

𝑉𝑁 =
𝐶𝑐 − 𝐶𝑝

𝑁𝑐 − 1
                     (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1) 

Onde: 

VN = Valor Normativo por parâmetro. 

Cc = Concentração Crítica (máxima concentração do parâmetro) 

Cp = Concentração permissível (mínima concentração do parâmetro) 

Nc = Número de classes propostas (correspondente ao intervalo de 0 – 1, com variação de 0,1 unidades). 

Parâmetros Faixa de Concentração Índice correspondente 

Cloreto (mg Cl-/L) 70 – 530 

IRA 

Colif. Termotolerantes (NMP/100 mL) 103 - 105 

Condutividade elétrica (µS/cm) 500 – 2700 

DBO (mg O2/L) 60 – 120 

Fósforo Total (mg p/L) 4 – 30 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg N/L) 20 – 70 

pH 6,0 – 9,0 

Cádmio (mg/L) 0,001 – 0,01 

ITR 

Chumbo (mg/L) 0,1 – 5,0 

Cobre (mg/L) 0,2 – 1,0 

Cromo (mg/L) 0,05 – 0,10 

Manganês (mg/L) 0,2 – 2,0 

Níquel (mg/L) 0,2 – 0,5 

Zinco (mg/L) 2 – 5 

RAS 3 – 10 --- 
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Para o potencial hidrogeniônico, considerando que valores menores que 6 e maiores que 

9 são críticos, adotou-se como valor ideal a média dos dois (pH 7,5), recomendação proposta 

por Santos et al. (2011) e aplicável para esta situação. Dessa forma, utilizou-se duas normativas, 

uma com valores abaixo de 7,5 e outra, acima de 7,5, tendo como limites os extremos 6 e 9. A 

Tabela 6 apresenta as concentrações dos parâmetros para cada índice normatizado. 

 

Tabela 6 – Intervalo de Normatização para os parâmetros analisados – esgoto tratado. 

 

Variáveis VN1 
Normatização 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Cl-  (mg/L) 46 70 116 162 208 254 300 346 392 438 484 530 

CTT 

(NMP/100 

mL) 

1 x 105 
1 x 

103 

1 x 

105 

2 x 

105 

3 x 

105 

4 x 

105 

5 x 

105 

6 x 

105 

7 x 

105 

8 x 

105 

9 x 

105 

1 x 

106 

CE (µS/cm) 220 500 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 

DBO (mg 

O2/L) 
6 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 

PT (mg P/L) 2,6 4,0 6,6 9,2 11,8 14,4 17,0 19,6 22,2 24,8 27,4 30,0 

NT (mg N/L) 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

pH 
0,15 7,50 7,65 7,80 7,95 8,10 8,25 8,40 8,55 8,70 8,85 9,00 

-0,15 7,50 7,35 7,20 7,05 6,90 6,75 6,60 6,45 6,30 6,15 6,00 

Cd (mg/L) 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 

Pb (mg/L) 0,49 0,10 0,59 1,08 1,57 2,06 2,55 3,04 3,53 4,02 4,51 5,00 

Cu (mg/L) 0,08 0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 0,6 0,68 0,76 0,84 0,92 11,00 

Cr (mg/L) 0,005 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 

Mn (mg/L) 0,18 0,20 0,38 0,56 0,74 0,92 1,10 1,28 1,46 1,64 1,82 2,00 

Ni (mg/L) 0,03 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 

Zn (mg/L) 0,3 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 
1Valor Normativo de cada parâmetro. 

Fonte: Adaptado de SANTOS et al. (2011). 

 

Definidas as concentrações individuais relacionados aos fatores de normatização, foi 

possível obter as equações lineares para cada parâmetro (y = Ax + B), relacionando parâmetro 

versus normatização (Tabela 7). A concentração individual obtida no monitoramento das 

estações representa o “x”, enquanto que “y” expressa o valor normativo para inserção na 

classificação dos índices.  

É importante destacar que os parâmetros que compõem os índices apresentam 

intensidades distintas dos riscos, nas condições de altas concentrações, detalhamento disposto 

na Tabela 7. Dessa forma, um fator de impacto (Fi) foi associado individualmente, variável em 

três níveis (0,5; 1,0; 1,5), relacionados aos agravantes à saúde e ao ambiente. O primeiro (Fi = 

0,5), refere-se aos casos de baixos riscos, com histórico de pouco comprometimento às culturas 

irrigadas, como fósforo, por exemplo (BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241). 

O fator moderado (Fi = 1,0) aplica-se às situações em que podem influenciar diretamente nas 

culturas, causando perdas significativas no processo, mas com níveis baixos em esgotos 

domésticos, como o nitrogênio (BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241; SILVA 
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et al., 2015). No terceiro fator (Fi = 1,5), são enquadrados aqueles parâmetros de alto 

comprometimento ao ambiente, saúde, culturas, solo, com registros de elevadas concentrações 

em estações, como coliformes termotolerantes e DBO, por exemplo (Araújo, 2011). 

 

Tabela 7 – Equações de normatização e fatores de impactos para o reúso na agricultura. 

 

Parâm Eq. Norm. Fi Considerações (fator impacto) 

Cl- 
y = 0,0022x - 0,1522 

 
0,5 

Elevadas concentrações causam danos às culturas e solo. Considerando 

sua relação direta com a Condutividade Elétrica, adotou-se baixo fator. 

CTt 
y = 1*10-6x - 0,001 

 
1,5 

Os patógenos representam grandes riscos à saúde humana, animal. A 

presença em esgotos utilizados na irrigação poderá trazer contaminação 

indireta às culturas utilizadas na alimentação. 

CE  y = 0,0005x - 0,2273 1,5 

Representa o somatório dos sais existentes no esgoto aplicado ao reúso. 

Elevadas concentrações resultam em altos teores de cálcio, magnésio, 

cloretos, sódio, potássio, íons que podem comprometer o 

desenvolvimento de culturas, impactar o ambiente e comprometer a 

saúde.  

DBO  y = 0,0167x - 1 1,5 
Indicativo de poluição nos corpos aquáticos. Concentrações elevadas 

refletem ineficiência na operacionalização da estação.  

PT  y = 0,0385x - 0,1538 0,5 

Nutriente indispensável às culturas, não se tendo histórico de riscos ao 

solo, culturas e à saúde, em concentrações comumente identificada nas 

estações domésticas. Sua presença na composição do índice é fator 

investigativo em situações acima dos limites previstos, principalmente a 

longo prazo.  

NT y = 0,02x - 0,4 1,0 

Altos teores (maior que limite previsto) retarda a maturação, reduz a 

massa foliar, e produz colheitas de baixa qualidade. Os valores 

identificados nas estações geralmente estão compreendidos na faixa 

apresentada (Tabela 2), motivo pelo qual optou-se pela proposição do 

fator intermediário. 

pHBas. y = 0,6667x - 5 

0,5 

Em meio básico, quando combinado com alta salinidade e 

consequentemente, concentrações elevadas de dureza, carbonatos, 

bicarbonatos, ocasiona riscos ao ambiente.  

pHÁc. y = -0,6667x + 5 
Impacta diretamente no crescimento das plantas, quando da combinação 

ácida com teores elevados de metais pesados. 

Cd  y = 111,11x - 0,1111 1,5 

Alto poder tóxico a culturas, como feijão, mesmo em baixas 

concentrações. No homem, riscos de problemas no fígado e disfunções 

renais. 

Pb  y = 0,2041x - 0,0204 1,5 

Inibe crescimento de células vegetais e compromete desenvolvimento 

das culturas; bioacumulativo; risco de problemas à saúde humana 

(cérebro, rins); e, influenciar no desenvolvimento cognitivo de crianças. 

Cu  y = 1,25x - 0,25 1,5 
Causa restrições e compromete desenvolvimento de diversas culturas, 

em virtude de seu alto poder tóxico. 

Cr  y = 20x - 1 1,0 

Causador de problemas circulatórios; bioacumulativos em culturas e no 

solo. No entanto, não se tem dados científicos acerca da toxicidade as 

plantas, adotando-se, neste caso, moderado fator de impacto. 

Mn  y = 0,5556x - 0,1111 0,5 Restrição a algumas culturas na combinação com solos ácidos. As 

concentrações comumente encontradas nas ETE do semiárido 

encontram-se inferior ao previsto na literatura. 
Ni  y = 3,3333x - 0,6667 0,5 

Zn  y = 0,3333x - 0,6667 0,5 
Causa sensibilidade em diversas culturas; tóxico às plantas em variadas 

faixas.  

Fonte: POHLING (2009); EPA (2012). 
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Por fim, propôs-se a criação dos Índice de Risco de Reúso na Agricultura (IRA), e o 

Índice de Toxicidade do Reúso (ITR), ambos adaptados de CETESB (2018); Santos et al. 

(2011), e definidos a partir das equações 2 e 3.  

 

𝐼𝑅𝐴 =  (
∑(𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐹𝐼1)

𝑛1
) × 100    (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

 

Onde, 

 IRA = Índice de Risco de esgoto tratado para reúso na agricultura 

  Parâmetros = Somatório dos valores dos parâmetros (condutividade elétrica, pH, DBO, nitrogênio, cloretos, 

fósforo e coliformes termotolerantes), obtidos individualmente a partir das equações de normatização (Tab. 7). 

 FI1 = Fator de impacto individual para cada parâmetro (Tabela 7). 

 n1 = N° de parâmetros utilizados (Tabela 5). 

 

𝐼𝑇𝑅 =  (
∑(𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐹𝐼2

𝑛2
) ∗ 100    (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) 

Onde, 

 ITR = Índice de Toxicidade do Reúso do esgoto na Agricultura 

  Parâmetros = Somatório dos valores dos parâmetros (metais), obtidos individualmente a partir das equações 

de normatização (Tabela 7). 

 FI2 = Fator de impacto individual para cada parâmetro (Tabela 7). 

 n2 = N° de parâmetros utilizados (Tabela 5). 

  

Com os índices definidos é possível classificar os esgotos, baseado nos intervalos de 

risco apresentados na Tabela 8, com percentuais distintos, de risco zero a muito alto, e variação 

de 20 pontos percentuais, numa escala de 0 a 100 (CETESB, 2018).  

 
Tabela 8 – Classificação do Risco do reúso na agricultura. 

 

Intervalo do IR (%) Classificação do Risco 

0 – 20 Sem risco 

21 – 40 Baixo 

41 – 60 Moderado  

61 – 80 Alto 

81 – 100 Muito alto 

Fonte: O autor. 

 

A classificação proposta possibilita aos gestores e usuários, o conhecimento dos riscos 

e impactos existentes no reúso agrícola, sendo neste caso, exclusivamente para o esgoto 
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doméstico. Os dados do monitoramento realizado nas estações foram utilizados para definição 

dos índices, e diagnosticar a situação atual dos esgotos aplicados à essa atividade. 

 

Classificação salina para reúso agrícola 

  

 A classificação do risco salino para fins de irrigação, definidos a partir da determinação 

da Razão de Adsorção de Sódio (RAS), possibilita a identificação do cenário atual, e seus 

possíveis impactos no solo e cultura, conforme orientações de Richards (1954); Cordeiro 

(2001). Para essa investigação, considerou-se a faixa proposta para os parâmetros envolvidos 

(sódio, cálcio, magnésio) aplicados ao reúso (capítulo 2), definidos pela equação 4, os quais são 

divididos em três classes de restrição. Baixa (RAS ≤ concentração mínima); Moderada (RAS 

compreendido entre o valor mínimo e máximo); Severa (RAS > concentração máxima). 

 

𝑅𝐴𝑆  
𝑁𝑎+

(√𝐶𝑎++ + 𝑀𝑔++

2 )

          (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

Onde, 

RAS: Razão de Adsorção de Sódio 

Na+, Ca++, Mg++: Concentração dos cátions sódio, cálcio e magnésio, em miliequivalentes por litro de solução 

(meq/L). 
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CAPÍTULO 1  

 

Avaliação da percepção de risco no reúso de efluentes em 
populações do semiárido nordestino 

 
Evaluation of the perception of risk in the reuse of effluents in a 

population of the northeastern semi-arid region 
 

______________________________________ 

Douglisnilson de Morais Ferreira1 
Viviane Souza do Amaral2 

Júlio A. Navoni3 

André Luis C. Araújo4 

 
 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO AMBIENTE E SOCIEDADE E, 

PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES 

DESTA REVISTA (http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm#001)  

 
Resumo: O reúso de esgotos domésticos é uma prática crescente no Brasil, dada a 
sua relevância para minimizar a escassez hídrica. Assim, a percepção do risco 
configura-se enquanto primeira linha de entendimento de problemáticas 
socioambientais. Nesta perspectiva, este artigo realizou, por meio de análise de 
conteúdo, um estudo nos municípios de Parelhas e Pedro Velho, Semiárido 
Nordestino, de modo a identificar fatores relacionados ao funcionamento da Estação 
de Tratamento de Esgotos, referente ao reúso e suas consequências na qualidade de 
vida populacional. A partir dos resultados, constatou-se acentuada rejeição dos 
municípios quanto ao funcionamento das Estações em virtude dos impactos 
produzidos, como odor e proliferação de mosquitos, ocasionando problemas 
econômicos, sociais e sanitários. Quanto ao reúso, predomina a aceitação para a 
agricultura, com existência na irrigação de capim elefante, feijão e macaxeira. 
Observa-se, também, a necessidade de estudos posteriores para aprofundamento 
dos riscos toxicológicos existentes como consequência da atividade. 
Palavras-Chave: Percepção. Reúso. Impactos ambientais. 
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Abstract: Reuse of domestic sewage is a growing practice in Brazil, given its 
relevance to minimize water scarcity. Thus, the perception of risk is the first step for 
understanding socio-environmental concerns.  In this perspective, this article carried 
out, through content analysis, aa study in the municipalities of the semi-arid region in 
the Brazilian Northeast, Parelhas and Pedro Velho, identifying factors related to the 
operation of the Sewage Treatment, the reuse and the consequences of this activity 
on the life quality of the populations. From the results, there was a rejection regarding 
the operation of the Stations due to the impacts produced as the odor and proliferation 
of mosquitoes, causing economic, social and sanitary problems. Regarding the reuse 
activity predominates the acceptance for agriculture, in particular the irrigation of 
elephant grass, beans and macaxeira. It is observed the need for further studies to 
investigate toxicological risks as a consequence of the activity. 
 
Keywords: Perception, reuse, environmental impacts 

 
 
Resumen: El reutilización de alcantarillas es una práctica creciente en Brasil, dada su 
relevancia para minimizar la escasez hídrica. Así, la percepción del riesgo se configura 
como primera línea de entendimiento de problemáticas socioambientales. Este 
artículo realizo por médio de análisis de contenido, estúdio em los municípios de 
Parelhas y Pedro Velho, Semiarido Nordestino, para identificar factores relacionados 
al funcionamente de la Estación de Tratamiento de las aguas residuales, referente al 
reúso y sus consecuencias em la calidad de vida. A partir de los resultados se constató 
acentuada rechazo cuanto al funcionamiento de las estaciones en virtud de los 
impactos producidos, como olor y proliferación de mosquitos, ocasionando problemas 
económicos, sociales y sanitarios. Em cuanto al reúso, predomina  aceptación para la 
agricultura, con existencia em el riego de pasto elefante, frijol y macaxeira. Observa 
también la necesidad de estudios posteriores para profundizar los riesgos 
toxicológicos existentes como consecuencia de la actividad. 
 

Keywords: percepción, reutilización, impactos ambientales 

 
 

1. Introdução 

 

A água é um recurso natural renovável indispensável à sobrevivência humana 

e ao desenvolvimento tecnológico, social e econômico de uma nação, tendo em vista 

que sua qualidade e quantidade disponível para uso estão relacionadas diretamente 

ao crescimento populacional e aos desenvolvimentos dessas ordens. Estudos 

realizados pelo National Center for Sustainable Water Supply (NCSWS) concluíram 

que, com a projeção para 2025 de aumento populacional para 80% nas áreas urbanas, 

a população com escassez de água será dez vezes maior que a atual (MANCUSO; 

SANTOS, 2007, p. 16). Essa problemática é de amplitude global, uma vez que atinge 

tanto as regiões áridas e semiáridas, onde esse recurso natural é um fator limitante 
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para o desenvolvimento humano, industrial e agrícola, quanto as regiões com 

abundância hídrica, mas, ainda assim, insuficientes para suprir as demandas locais, 

ocasionando restrições de consumo e implicando negativamente na qualidade de vida 

e no crescimento econômico (HESPANHOL, 2007, p. 38-40; ARRUDA, 2011). 

Segundo Mota (2002, p. 53), no Brasil, 80% do volume de água disponível abastece 

cerca de 5% da população, enquanto que os 20% restantes são responsáveis por 

suprir as necessidades dos demais 95% da população, cujo volume por habitante 

chega a ser bem menor na região nordeste.  

Nesse sentido, o reúso surge como alternativa para mitigar a problemática da 

insuficiência hídrica, contribuindo para a economia e para o desenvolvimento regional, 

sobretudo à preservação ambiental (LU; LEUNG, 2003; MOTA; VON SPERLING, 

2009, p. 23). Como exemplos a nível mundial pode-se citar as experiências 

vivenciadas nos Estados Unidos, que utiliza 38% do esgoto tratado em atividades 

dessa natureza, com potencial de expansão em até cinco vezes. Também a Austrália, 

por meio do Programa Nacional de Reúso de Água, tem como meta utilizar, até 2020, 

índices superiores a 30% do efluente em diversas atividades. Além desses países, 

Israel, com o maior percentual de reúso no mundo, possui 70% do esgoto doméstico 

reutilizado em diversas áreas, inclusive na agricultura (EPA, 2012, p. 3.1-3.2; 

SCHAER-BARBOSA; SANTOS; MEDEIROS, 2014). 

No âmbito nacional, o Brasil tem adotado cada vez mais essas alternativas, em 

especial no semiárido, com destaque para a agricultura e para a alimentação animal. 

No Nordeste, experiências de reaproveitamento de esgotos envolvem os diversos 

estados com resultados positivos. Em contrapartida, se realizado sob condições 

impróprias, pode ocasionar riscos à saúde e ao ambiente, como doenças de 

veiculação hídrica, contaminação tóxica pelo ar, contaminação do solo e alimentos 

irrigados (LU; LEUNG, 2003; URBANO, 2013).  

Assim, a participação dos atores sociais no processo de identificação dos riscos 

envolvidos no reúso possibilita descrever um cenário local, uma vez que existem 

diversos fatores que podem resultar na aceitação ou rejeição da atividade. Nesse 

sentido, a análise da percepção do risco surge como primeira linha de entendimento 

dos problemas socioambientais, sendo uma ferramenta de grande relevância na 

busca da minimização dos impactos gerados ao ambiente estudado (RODRIGUES et 

al., 2012). Portanto, a presente pesquisa objetivou a identificação dos riscos 

socioambientais decorrentes do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgotos 
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(ETE) e posterior reúso do efluente na agricultura, a partir da análise de percepção 

dos moradores dos municípios de Parelhas e Pedro Velho, localizados no Estado do 

Rio grande do Norte (RN), semiárido nordestino.   

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Localização das áreas de estudo 

 

O semiárido brasileiro compreende uma área de 969.589 km2, que representa 

18% do território nacional e 53% da região nordeste, abrangendo 1.133 municípios, 

divididos em nove estados da Federação. Caracteriza-se por apresentar um curto 

período anual chuvoso, elevada evapotranspiração e deficiência hídrica no solo 

disponível às plantas na grande maioria do ano. Quanto ao semiárido potiguar, dados 

do Censo 2010 o caracterizam enquanto superfície de 52.811 km², correspondente a 

0,62% do território nacional e 3,42% da Região Nordeste (IBGE, 2010). O Estado é 

composto por 167 municípios, com uma população de 3.168.027 habitantes. Desses, 

aproximadamente 88% (147 municípios) estão inseridos no semiárido (MI, 2005).  

Parelhas e Pedro Velho, municípios elencados para a realização desta 

pesquisa, correspondem a localizações do Estado do Rio Grande do Norte. A primeira 

está situada na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental, 

semiárido nordestino, distando cerca de 250 km da capital e limitando-se com os 

municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó e Santana do 

Seridó/RN, além do Estado da Paraíba. A segunda, está inserida na microrregião 

litoral sul, Zona Homogênea do Planejamento Litoral Oriental, a aproximadamente 80 

km de Natal, limitando-se com Canguaretama, Espírito Santo, Montanhas, Nova Cruz, 

e Estado da Paraíba.  

Com área territorial de 513,5 km², população de 21.577 habitantes e densidade 

demográfica de 39,67 hab./km2, Parelhas apresenta clima muito quente e semiárido, 

com curto período chuvoso entre março e abril. A precipitação pluviométrica normal é 

inferior a 600 mm, umidade relativa média anual de 64%, temperatura média anual 

entre 28 a 32 °C e elevada taxa de evaporação e insolação (média de 2400 horas 

anuais), o que ocasiona déficit hídrico ao longo do ano. De acordo com o Atlas das 

Áreas Suscetíveis à Desertificação do Brasil (PNUD, 2017), o município está inserido 

é susceptível à desertificação em categoria muito grave. Essa classificação está 
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baseada no Índice de Aridez, que corresponde à razão entre as médias anuais de 

precipitação e evapotranspiração potencial (MME, 2005; IDEMA, 2008; IBGE, 2010, 

2014a; MI, 2017).  

Pedro Velho, por sua vez, possui clima tropical chuvoso, com maior duração 

que Parelhas, compreendendo os meses de janeiro a agosto. Sua umidade relativa 

média anual é de 76%, temperatura anual compreendida entre 26 e 32 °C, com 2700 

horas de insolação por ano. Possui área territorial de 192,7 km2, correspondente a 

0,36% da superfície estadual, população aproximada de 14.900 habitantes e 

densidade demográfica de 73,2 hab./km2 (IDEMA, 2008; IBGE, 2014). 

No que diz respeito à economia, a indústria, a agropecuária e o comércio são 

os principais destaques de Pedro Velho, enquanto que, para Parelhas, a produção de 

queijos, as indústrias têxteis, a fabricação de cerâmica e a exploração de recursos 

minerais são as principais fontes de capital. 

Em relação ao tratamento dos esgotos domésticos, este é realizado mediante 

a Estação de Tratamento por Lagoa de Estabilização, composta por 01 lagoa 

facultativa primária (volume – 8.996 m3) seguida de duas de maturação (capacidade 

2.352 m3, cada). Em Pedro Velho, ela situa-se a aproximadamente 700 metros do 

perímetro urbano. Nesse sistema, o esgoto é transportado primeiramente para a 

Estação Elevatória (EEE), dotada de grade para retirada de resíduos sólidos 

existentes e, posteriormente, segue por gravidade à ETE (Correia; Galvão; Araújo, 

2015). Parte dele é empregado no reúso para irrigação de culturas como feijão, milho, 

jerimum, e capim elefante para uso animal, sendo utilizada a técnica de inundação. O 

efluente não utilizado na irrigação é conduzido por meio de valas para o Rio 

Curimataú, principal afluente do município, distado a cerca de 200 metros da ETE, 

conforme apresentado na Figura 1.  

Já Parelhas dispõe de três Estações, sendo objeto desta pesquisa a estação 

2, localizada no centro da cidade, concentrando a maior parte do esgoto produzido 

(Figura 1). A ETE é composta por apenas uma lagoa facultativa. A lagoa apresenta 

volume de 6.900 m3, e vazão de 515 m3/dia, aproximadamente (SOUZA, 2018). Após 

o tratamento, parte do esgoto é utilizado na irrigação, por valas e sulcos, de produtos 

para alimentação animal e humana, como capim elefante, feijão, melancia. A vazão 

remanescente é lançada no Rio Seridó, principal afluente do Rio Piranhas-Açu/RN, 

que abastece diversas cidades subjacentes como Jardim do Seridó, Santana do 

Seridó, São Vicente, dentre outras. 
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Figura 1 - Área de estudo dos municípios de Parelhas e Pedro Velho, Rio Grande do Norte – 
Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018). 

 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

O desenvolvimento socioeconômico dos locais objetos de estudo foi analisado por 

meio do Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDHM), que é considerado 

um indicador representativo de desenvolvimento. Este é composto por três 

dimensões: longevidade, educação e renda, variando de 0 a 1. Contudo, quanto mais 

próximo de 1, maior o IDHM. Este índice divide-se em 5 faixas, sendo elas: muito alto 

(0,800 – 1,000), alto (0,700 – 0,799), médio (0,600 – 0,699), baixo (0,500 – 0,599), e 

muito baixo (0,000 – 0,499), (PNUD, 2017).  

A percepção de risco foi realizada por meio de entrevista junto à população 

residente nas proximidades das Estações, de modo a utilizarmos, como metodologia 

interpretativa, a análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p. 47). O uso desse instrumento 

de avaliação junto à população residente em ambientes de grande vulnerabilidade e 

impactados antropicamente objetiva identificar as impressões relativas à poluição 

nesses locais, envolvendo fatores sensoriais (visão, audição, olfato, tato) e não-

sensoriais (transmissão oral, vivência local, leitura, imagem mental, experiência, 

dentre outros) (OLIVEIRA; MACHADO, 2004; PETROVICH; ARAÚJO, 2009). Essa 

ferramenta é aplicada a qualquer indivíduo que desenvolva relação social com o 

ambiente onde reside, possibilitando a construção de identidade e relação de 
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pertencimento com o local, bem como uma introspecção de valores condicionados ao 

seu modo de vida (TUAN, 1980, P. 107-108, 129-131). 

A aplicação dos questionários foi realizada, em Parelhas, no mês de junho de 

2016, enquanto que, em Pedro Velho, a atividade ocorreu no mês março de 2017. 

Tais questionários compreendiam 20 perguntas abertas e fechadas, que visavam 

facilitar a categorização das respostas para posterior análise, envolvendo 

características sociodemográficas (sexo, idade, grau de escolaridade, tempo de 

residência no município) e socioambientais (importância da ETE, benefícios, impactos 

gerados ao ambiente e à saúde da população, dentre outros). Um total de 100 

moradores foram entrevistados, divididos em partes iguais por município, 

selecionados aleatoriamente. O pré-requisito estabelecido foi residir em distância não 

superior a 1 km e ser maior de 18 anos.  

Na entrevista, os participantes foram informados acerca do caráter científico da 

pesquisa e sobre os esclarecimentos necessários contidos no Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), requisitados pelo comitê de ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Certificado CAAE n° 

54296716.0.0000.5537.  

 

4. Resultados e Discussão 

 

A caracterização sociodemográfica é de grande relevância na análise da 

percepção. Nesse sentido, o IDHM é considerado indicador de grande importância na 

construção do diagnóstico socioambiental. Em Pedro Velho, esse índice é classificado 

como Baixo Desenvolvimento (0,568), ocupando posições nacional e estadual de 

4884ª e 152ª, respectivamente. Parelhas, por sua vez, está compreendida na faixa do 

Desenvolvimento Médio (0,676), ocupando a 11ª posição no RN e, a nível nacional, 

2.524 (IBGE, 2014; PNUD, 2017). 

Em relação ao grau de percepção de problemáticas de ordem socioambiental, 

esta é influenciada pelo perfil sociodemográfico da população participante da 

pesquisa, o que é possível observar a partir das variáveis apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 01- Dados sociodemográficos da percepção global e nos municípios de Parelhas e 
Pedro Velho/RN. 

 

Variável Categorização 
Percentual (%) 

Global Parelhas Pedro Velho 

Sexo 
Feminino 62 68 56 
Masculino 38 32 44 

Faixa etária 
(anos) 

18-20 3 02 4 
21-30 15 14 16 
31-40 25 34 16 
41-50 18 12 24 
51-60 21 22 20 
>60 18 16 20 

Tempo de 
residência no 

município 
(anos) 

<5 15 22 3 
5-10 11 20 2 
11-15 8 16 2 
16-20 8 08 8 
>20 58 34 82 

Grau de 
escolaridade 

Sem escolaridade 5 02 8 
Fundamental Incompleto 32 26 38 
Fundamental Completo 11 10 10 

Médio Incompleto 2 02 2 
Médio Completo 37 42 32 

Superior Incompleto 5 10 00 
Superior Completo 8 08 10 

 

 

O maior percentual de participantes do sexo feminino, que envolve 

aproximadamente 2/3 do total de entrevistados, pode estar relacionado ao horário da 

realização da pesquisa (manhã e tarde) e à predominância das mulheres nas 

atividades domésticas, característica muito forte nos municípios localizados no interior 

do Estado. Araújo et al. (2016), em percepção realizada no semiárido rural de 

Parelhas, obtiveram índices semelhantes com intervalo da ordem de 70 a 80% de 

participantes deste sexo. Essa tendência também foi encontrada nas pesquisas de 

Rodrigues et al. (2012), Correia; Galvão; Araújo (2015) e Suess; Bezerra; Sobrinho 

(2013). O primeiro, a partir da percepção nos distritos de Paranapiacaba, Parque 

Andreense e Santo André, da região metropolitana de São Paulo - SP, com percentual 

de 56% de mulheres entrevistadas. O segundo, por sua vez, realizou estudo na região 

de Pedro Velho/RN, com índice de 54%. Já o terceiro, realizado em Formosa/GO, 

apresentou como entrevistados do sexo feminino o valor de 55%.  

Quanto à faixa etária, 57% dos participantes apresentam idade acima dos 40 

anos, corroborando com as pesquisas de Menezes et al. (2011), Lucena; Freire 

(2014), Guedes; Amaral (2015), Araújo et al. (2016), todos realizados no semiárido 
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nordestino ou na zona rural, os quais apresentaram percentuais iguais ou superiores 

a 50%. Em Pedro Velho, esse percentual foi superior a 60%.  

Na variável Tempo de Residência, aproximadamente 60% da população é 

residente de Parelhas há mais de 20 anos, construindo, uma identidade local, de modo 

a possibilitar o desenvolvimento de fortes raízes e resistência a mudanças. Essa 

relação de pertencimento é bem mais acentuada em Pedro Velho, com percentuais 

da ordem de 80%. Salvo situações de extrema necessidade, como matrimônio ou 

oportunidade profissional, os habitantes normalmente residem no local até os últimos 

dias de vida. Em contrapartida, seus descendentes tendem a traçar o caminho inverso, 

com o intuito de estudar e trabalhar, migrando à capital ou a municípios com maior 

desenvolvimento econômico, educacional e social. Os que lá residem em tempo 

inferior a 5 anos são oriundos de cidades vizinhas, movidos pelos fatores acima 

mencionados (LUCENA; FREIRE, 2014).  

No quesito grau de escolaridade, 82% dos participantes estão inseridos na faixa 

do ensino fundamental (48%) e médio (34%), sendo a mesma zona de abrangência 

encontrada por Correia; Galvão; Araújo (2015), Chaves (2015) e Araújo et al. (2016), 

com percentuais superiores a 80% (Fundamental e Médio). Dentre os participantes, 

apenas 13% estão inseridos no Ensino Superior, dos quais todos são do sexo 

feminino. Assim, a percepção é de grande relevância, pois está diretamente associada 

ao seu envolvimento no processo racional e tomada de decisões (CARVALHO et al., 

2011; CHAVES, 2015). A faixa etária, sexo, local e tempo de residência e grau de 

escolaridade são fatores determinantes do nível de conhecimento dos problemas 

ambientais, o que pode levar os atores locais a assumir passividade, comodismo e 

falta de atitude crítica frente aos problemas ambientais vivenciados no município 

(SECTMA, 2009; MENEZES et al., 2011).  

A percepção de risco através da análise de conteúdo envolve um conjunto de 

técnicas de avaliação das comunicações, cujo objetivo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou recepção) recorrentes a 

indicadores qualitativos ou quantitativos (BARDIN, 2011, p. 47). É uma análise da 

relação do homem com o meio, a qual visa a construção de significados e 

interpretação dos estímulos, que pode ser definida pelas formas de como os 

indivíduos veem, compreendem e se comunicam com o ambiente, levando em 

consideração as influências ideológicas particulares de cada sociedade (WHYTE, 

1978; BAY; SILVA, 2011).  
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Nos municípios analisados na pesquisa, existem Estações de Tratamento de 

Esgotos, cujo funcionamento, por meio de lagoas de estabilização, é sistemática 

amplamente utilizada no Brasil, especialmente no semiárido, em virtude das 

condições climáticas favoráveis (incidência solar e temperatura) e da grande 

disponibilidade de áreas para instalação (VON SPERLING; CHERNICHARO, 2005).  

No que tange à percepção relativa ao funcionamento da ETE, mais de 70% dos 

entrevistados destacaram a importância do tratamento dos esgotos para o 

desenvolvimento local, enfatizando avanços nas áreas de saúde, saneamento e 

qualidade de vida, conforme apresentado no Gráfico 1. Em suas palavras, “a Estação 

contribui para a saúde e limpeza local”; “o tratamento dos esgotos reduz a poluição 

do rio [...] e evita o lançamento nas ruas da cidade”; “diminui as doenças causadas 

pelo contato com o esgoto”, além de promover “melhoria da qualidade de vida da 

população”. Acerca da poluição dos corpos aquáticos, em Parelhas, antes do 

funcionamento da ETE, os esgotos eram lançados diretamente ao Rio Seridó, sem 

qualquer tratamento prévio, o que comprometia a qualidade da água distribuída à 

população nos municípios circunvizinhos. Atualmente, o esgoto é uma fonte de reúso 

para produção de capim elefante, milho e feijão, com reduções consideráveis do 

volume de lançamento no corpo aquático. 

  

Gráfico 1: Percepção dos moradores de Parelhas e Pedro Velho/RN acerca dos aspectos 
positivos com o funcionamento da ETE. 
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Em relação aos aspectos negativos, observa-se grande insatisfação decorrente 

das falhas funcionais das Estações. Em Pedro Velho, é possível identificar 

vazamentos da rede no percurso entre a Estação Elevatória e a ETE; atendimento 

parcial do saneamento, uma vez que as residências localizadas próximo à Estação 

ainda não foram interligadas à rede coletora; além da constante necessidade do 

auxílio da Prefeitura para a limpeza das fossas sépticas localizadas em suas 

residências. Nas palavras dos moradores, a ETE: “ é muito importante, mas beneficia 

apenas alguns”; “trouxe melhorias em parte, mas não na região onde reside”; “tanto 

faz, pois não trouxe nenhum benefício para minha família”. Essa realidade foi 

diagnosticada por Correia; Galvão; Araújo (2015) que, em sua pesquisa, constataram, 

junto aos órgãos públicos locais, problemas estruturais decorrentes da localização da 

estação, e operacionais, em virtude do funcionamento, não implicando, portanto, em 

melhorias ambientais. Já em relação a Parelhas, a falta de manutenção ocasiona mau 

cheiro e proliferação de mosquitos, fatores que interferem na saúde, qualidade de vida 

e economia local. 

 Quando consultados acerca dos beneficiários diretos do funcionamento da 

estação, cerca de 70% entendem que eles existem, com predominância para “toda a 

população” (38%) e parte dela (22%) — aqueles alcançados pelo saneamento, 

enquanto que 11% afirmaram o contrário. Esse cenário comunga com o sentimento 

de pertencimento ao lugar por parte dos moradores, refletido nas respostas 

apresentadas: “todos são beneficiados, pois sem a estação o esgoto seria jogado nas 

ruas”; “toda a população [seria beneficiada] se o tratamento fosse adequado”. Em 

Pedro Velho, há elevada rejeição em virtude do alto índice de participantes não serem 

contemplados com o saneamento. Para 40% dos entrevistados, o benefício alcança 

apenas uma parte da cidade, concentrada principalmente no centro.  

 Dentre os que não souberam responder se há beneficiados com a ETE, em 

ambos os municípios o percentual é da ordem de 20%. Os motivos podem estar 

associados à insegurança pelo temor de haver alguma ligação da pesquisa com temas 

políticos, o que deixa transparecer, em suas respostas, que alguém é beneficiado. 

Contudo, preferem não expressar suas opiniões temendo represálias e agravos na 

realidade atual.  

 Esse comportamento é muito comum em atividades de percepção, 

principalmente nas zonas rurais e/ou no interior do Estado, como é o caso das 

pesquisas realizadas no Assentamento Amaralina, em Vitória da Conquista/BA, na 
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qual os agricultores, por temer repressões às suas atividades, optaram por silenciar 

informações relevantes associadas aos impactos ambientais causados 

(GUIMARAES; PAULA, 2013). Toebe et al. (2015), em entrevista praticada a filhos de 

produtores rurais residentes na Mesorregião Noroeste Rio-grandense/RS, 

diagnosticaram alguns fatores que impedem seus pais de buscarem soluções 

mitigadoras para a região, como medo de perseguição política — que podem 

comprometer sua fonte de renda —, além da agricultura, da falta de conhecimento, da 

incerteza no cumprimento eficaz de leis e dos laços afetivos formados. Portanto, o 

cenário encontrado é o reflexo de uma realidade nacional, principalmente em 

ambientes onde a falta de políticas públicas, inexistência de leis e fiscalização 

impedem maiores avanços na resolução dos problemas apresentados. Ressalta-se, 

ainda, que aproximadamente 60% dos que não souberam opinar apresentam o Ensino 

Fundamental completo como escolaridade máxima, corroborando para a insegurança, 

uma vez que a falta de conhecimento dos problemas ambientais associado ao forte 

partidarismo existente em diversos municípios brasileiros pode criar posicionamento 

passivo frente aos problemas ambientais vivenciados (SECTMA, 2009; MENEZES et 

al., 2011). 

 Quando perguntados se o funcionamento da Estação acarreta prejuízos 

pessoais, mais da metade dos participantes afirmam haver problemas econômicos 

(desvalorização de imóveis, perda de clientela por parte dos comerciantes e 

prestadores de serviços), afetivos (presente na relação o mal cheiro com o bem-estar 

familiar) e psicossociais (constrangimento, desânimo, vergonha), que contribui para o 

cenário atual de rejeição. Em estudo de percepção realizado junto à população 

residente nas proximidades da ETE Paranoá/DF, os entrevistados alegaram que os 

impactos causados pela Estação refletiam diretamente na qualidade de vida 

populacional e no desenvolvimento econômico e imobiliário, implicando em prejuízos 

comerciais e desvalorização imobiliária (CASTANHEIRA; BAYDUM, 2015), situação 

similar às encontradas em Parelhas e Pedro Velho/RN.  

Os impactos ambientais são fatores determinantes na rejeição da comunidade 

frente ao funcionamento da ETE. Para os moradores de Parelhas, o tratamento não é 

adequado, pois ocasiona diversos transtornos perceptíveis, como aumento de 

mosquitos nas residências, especialmente nos períodos chuvosos e noturnos, e o 

forte odor nas proximidades da Estação. O primeiro, decorrente do crescimento da 

vegetação às margens da ETE, em virtude do longo trajeto que o esgoto percorre até 
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chegar ao rio (NUVOLARI, 2003, p. 358). O mal cheiro pode estar associado a falhas 

no processo de tratamento, à grande produção de cianobactérias que geram toxinas 

responsáveis pelo odor no efluente, e à solubilidade do gás sulfídrico, que é 

inversamente proporcional à temperatura do esgoto na estação (LILIAMTS; 

MANCUSO, 2003; CASTANHEIRA; BAYDUM, 2015).  

Independentemente dos níveis de gases tóxicos observados na região, existem 

diversos métodos para a mitigação dos odores causados pelo tratamento do esgoto. 

Esses controles podem ser de origem física (condensação, adsorção etc.), química 

(oxidação, inibição química — adição de cloro ozônio e nitrato de amônia, entre outros) 

ou biológica (biofiltros, sistema anaeróbio em fase líquida) (CHERNICHARO et al., 

2010; LILIAMTS; MANCUSO, 2003). A aplicabilidade e eficiência destes processos 

de remediação ambiental foi comprovada em percepção de risco realizada no 

município de Pereira Barreto/SP, antes e após o emprego da técnica de controle. 

Neste caso, foi utilizado o nitrato de amônia, de modo a obter melhoras significativas 

na percepção organoléptica do ar na região (LILIAMTS; MANCUSO, 2003).  

Na percepção comparativa, Pedro Velho vivencia os mesmos problemas, 

embora sejam relacionados aos vazamentos existentes na rede, no transporte entre 

as Estações (EEE, ETE), o que forma pequenas poças de esgoto nas proximidades 

da Elevatória. A ETE, por ser um pouco distanciada das residências e apresentar 

tratamento mais eficaz na remoção da matéria orgânica e coliformes, conforme estudo 

realizado por Araújo et al. (2011), com percentuais de 66% (DBO), 71% (DQO) e 

99,7% (coliformes termotolerantes), a incidência de odor e proliferação de mosquitos 

não é perceptível. Entretanto, em visitas ao local, constatou-se pequenas formações 

clandestinas (lagoas) do esgoto tratado no transcurso até o Rio Curimataú, que é 

utilizado em atividades de reúso de feijão e capim elefante.  

Na problemática da saúde, os entrevistados relacionam o funcionamento da 

Estação ao aumento de doenças, com predominância daquelas transmitidas por 

vetores como o mosquito Aedes aegypti (dengue, Febre Chikungunya, Zika vírus), 

com percentuais da ordem de 47% (Parelhas) e 28% (Pedro Velho), bem como às 

ocasionadas pelo forte odor produzido (32% e 38%, respectivamente), gerando mal-

estar, ânsia de vômito, dor de cabeça e problemas crônicos, como doenças 

respiratórias, cardiovasculares e neurológicas (Gráfico 2). Em conjunção, esses 

efeitos negativos descritos podem ter um impacto deletério sinérgico na qualidade de 

vida dos moradores, como a perda de apetite, consumo reduzido de água e 
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perturbação mental, decorrentes do desconforto causado cronicamente (NUVOLARI, 

2003 p. 504).  

 

Gráfico 2 -  Impactos à saúde da população com o funcionamento da ETE – Parelhas e Pedro 
Velho/RN 

 

 

 

No que diz respeito aos odores oriundos da produção de gases tóxicos, em 

especial o gás sulfídrico (H2S), o Guia de Primeiros Socorros da Agência de Proteção 

Ambiental Americana (EPA, 2016) destaca algumas fontes de toxicidade desse gás 

nos seres humanos, que pode afetar os sentidos da visão (lacrimejamento, fotofobia, 

visão embaçada), olfato (perda de percepção de odores) e tato (irritação na pele). Em 

concentrações acima de 10 ppm, pode causar problemas à saúde humana em curto, 

médio e longo prazo. Enquanto em Pedro Velho 25% dos entrevistados avaliam que 

o odor causa incômodo à população, em Parelhas esse índice é de aproximadamente 

60%, considerado de intensidade forte ou muito forte, com predominância à noite e 

em dias chuvosos.  

Dados da Secretaria de Saúde Pública e o Núcleo Hospitalar de Vigilância 

Epidemiológica de Parelhas apresentam informações limitadas acerca de doenças 

respiratórias, com destaque para os anos de 2013 a 2015 (1°trimestre), que 

notificaram 30, 66 e 6 casos, respectivamente (SESAP, 2017). A falta de informação 

por parte dos moradores quanto aos problemas de saúde ocasionados pelo odor e a 

perda olfativa, associados à não realização de diagnóstico dos índices de gases 

tóxicos registrados na região, corroboram para a realidade atual, levando a população 

à passividade na busca de atendimento médico. Nesse contexto, o monitoramento da 
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qualidade de ar possibilitaria um diagnóstico da poluição local e suas implicações na 

saúde da população.  

Na temática da proliferação de mosquitos, o relatório do Núcleo de Vigilância 

da Saúde de Parelhas contabilizou, em 2014, 583 casos suspeitos de dengue 

(NHVE/HDJAD PARELHAS, 2014). Em 2015, o município ocupou a 4ª posição no 

Estado, com 431 casos notificados, posição inferior apenas a Natal, capital do Estado 

(2.094), Currais Novos (529) e Parnamirim (457). O maior índice foi observado em 

2016, dada a ocorrência de 1.502 casos suspeitos de dengue, número este três vezes 

maior que o registrado no ano anterior. Ressalta-se ainda que, em 2016, os casos 

registrados de Chikungunya e Zika Vírus foram 231 e 07, respectivamente (SESAP, 

2017). É notório destacar que para a população local, as consequências sanitárias 

advindas das mudanças ambientais geradas pela ETE, tem relação direta com o 

aumento dos casos de transmissão de doenças por mosquito no município. No 

entanto, não se tem dados comprobatórios junto a secretaria de saúde quem 

comprovem tal alegação, podendo estar associada à percepção dos moradores e 

rejeição do funcionamento da estação. 

Se traçarmos um paralelo entre os impactos dos ambientes estudados com o 

desenvolvimento (IDHM), é possível constatar que não há, a princípio, relações diretas 

entre eles. Por exemplo: o IDHM de Parelhas (0,676) e Pedro Velho (0,568) estão 

enquadrados nas classes média e baixa do desenvolvimento, respectivamente, em 

que ambos convivem diariamente com acentuados problemas ambientais, conforme 

mencionado anteriormente. Tal constatação é também observada na dimensão 

nacional, inclusive em localidades que apresentam alto IDHM, mas que vivenciam 

problemas similares causados pelo funcionamento de estações de esgotos, como nos 

casos de Jaboatão dos Guararapes/PE (IDHM - 0,717), Aparecida de Goiânia/GO 

(IDHM - 0,718), Pereira Barreto/SP (IDHM - 0,766), Cuiabá/MT e Piracicaba/SP (IDHM 

- 0,785) (PNUD, 2017).  Portanto, os impactos decorrentes da implantação e 

funcionamento das ETE afetam igualmente os distintos estratos sociais, o que ratifica 

as observações logradas no presente estudo, como consequência da falta de 

fiscalização eficaz no país.  

O reúso planejado de águas residuais se constitui em eficaz instrumento de 

sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos, com amplo crescimento mundial e 

capacidade de ser empregado para fins industriais, agrícolas, recreacionais, urbanos 

e de consumo humano, desde que atenda, para cada finalidade pretendida, aos 
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padrões de qualidade previstos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ou ainda 

às legislações específicas de cada país (TOMAZ, 2010; ARRUDA, 2011; EPA, 2012, 

P. 3.1, 3.2; SCHAER-BARBOSA; SANTOS; MEDEIROS, 2014). 

No Brasil, experiências de reaproveitamento de esgotos envolvem diversos 

estados, sobretudo os inseridos no semiárido, caracterizados pela constante falta de 

água para as atividades básicas de higiene e alimentação. Como exemplos, pode-se 

citar os estudos comparativos do emprego de esgoto tratado na produção de pimentão 

Capsicum annuum L. frente a outras formas de irrigação (água de poço e solo com e 

sem adubação), realizados no município de Lagoa Seca/PB, que obteve resultados 

similares do peso médio dos frutos e área foliar, constatando a eficiência da atividade 

(SOUSA et al., 2006). Em Pendências/RN, o reúso na irrigação de capim elefante roxo 

obteve produtividade média de 130 ton./ha, no período de 160 dias, cuja utilidade do 

produto final foi a alimentação animal e a matéria prima para produção de biomassa 

com fins energéticos (SARAIVA; KONIG, 2013). 

Tratando-se especificamente da aplicação na agricultura, é importante 

enumerar as vantagens dessa atividade, como o controle da poluição e dos impactos 

ambientais, a reciclagem de efluentes, a economia de fertilizantes —uma vez que o 

esgoto tratado é rico em nutrientes como fósforo e nitrogênio — e, consequentemente, 

o favorecimento da produção agrícola, a partir do uso racional e sustentável dos 

recursos hídricos, dentre outros. Os riscos e impactos gerados, vão desde problemas 

de saúde pública, contaminação e salinização do solo e do lençol freático, até à 

contaminação de culturas pela presença de microrganismos patogênicos e 

substancias tóxicas (BERNARDI, 2003; TELLES; COSTA, 2010).   

A aceitação da população ao reúso é um fator contributivo para o 

desenvolvimento da atividade. Dessa forma, o funcionamento adequado da ETE e a 

real percepção da população acerca dos reais benefícios podem facilitar esse 

processo. Em contrapartida, a falta de conhecimento, a desconfiança e o medo, 

justificados pelo funcionamento precário dos sistemas de tratamento implantados nos 

mais diversos contextos sociais, corroboram para a oposição pública à essa 

alternativa (SCHAER-BARBOSA; SANTOS; MEDEIROS, 2014).  

Ainda que exista grande resistência em relação ao funcionamento de Estações 

nos ambientes estudados, observa-se percepção da população na importância do 

reúso, em especial na agricultura e piscicultura, influenciando diretamente no 

desenvolvimento econômico e social, como é o caso de Parelhas, que apresentou 
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índices de aceitação de 70% e 40%, respectivamente. Em Pedro Velho, a alternativa 

com melhor aprovação foi a irrigação (30%). Em contrapartida, este município 

apresenta percentuais de reprovação superiores a 50% para qualquer alternativa de 

reaproveitamento, frente aos 20% em Parelhas. As respostas podem ter relação direta 

com o nível de conhecimento da população sobre o assunto e com a realidade 

encontrada nos ambientes estudados.  

 As ações de educação ambiental proporcionam, aos envolvidos, ampliação ou 

mudança de valores frente às potencialidades e problemas ambientais (OLIVEIRA et 

al., 2014). O nível de interesse da população entrevistada é de aproximadamente 

70%. Os motivos que os levariam a se envolver são as contribuições pessoais para o 

desenvolvimento local, o crescimento pessoal e as melhorias para a comunidade. Aos 

que apresentaram resistência, fatores como falta de tempo, desinteresse, 

conhecimento limitado para contribuir e a falta de crença em mudanças foram 

destacados. Dessa forma, a realização de ações de educação ambiental no semiárido 

nordestino contribuem para o processo de percepção e confiança da população com 

vistas ao uso sustentável do esgoto tratado e à busca por alternativas de melhor 

aproveitamento deste recurso.  

 É importante ressaltar que o aprofundamento no estudo dos riscos à saúde e ao 

meio ambiente, por meio de monitoramentos da qualidade do esgoto tratado, dos 

níveis de gases tóxicos existentes na atmosfera local, e do maior acompanhamento 

por parte dos órgãos gestores da eficiência do tratamento nas estações, além da 

divulgação das informações finais obtidas, implicarão diretamente na qualidade de 

vida da população e, assim, possibilitarão maior aceitação em alternativas de reúso, 

refletindo diretamente na economia local, minimizando o déficit hídrico no semiárido 

brasileiro. 

 

5. Considerações finais 

 

O reúso agrícola de esgoto tratado tem sido uma pratica comprovadamente útil 

para mitigar o déficit hídrico, implementado com sucesso por vários países em 

situações similares à realidade atual vivenciada no semiárido nordestino, de modo a 

beneficiar a sociedade e o meio ambiente. No entanto, nos ambientes estudados, os 

riscos da implementação desta tecnologia podem estar relacionados a problemáticas 
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ambientais, de saúde, de ordem social e econômica, percebidos em grande parte pela 

falta de fiscalização e regulamentação desta atividade.  

Paralelamente, é necessário o envolvimento, nesse processo, dos atores 

sociais, como a população de um modo geral e, mais especificamente, os agricultores. 

O primeiro, conscientizando-os acerca dos benefícios da atividade para a região nos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais. O segundo, por sua vez, alertando os 

demais com relação aos impactos produzidos ao ambiente e à saúde. 

Portanto, estudos adicionais serão necessários para compreender o impacto 

real sobre a saúde da população residente na área de influência da estação, como o 

monitoramento da qualidade do esgoto tratado e a influência ambiental desta 

atividade. Ratifica-se, ainda, a necessidade de regulamentação de padrões de 

qualidades desta atividade que assegurem a segurança ambiental, para minimizar, 

dessa forma, as potenciais consequências sanitárias de ordem endêmica.  
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CAPÍTULO 2 

Reúso agrícola no Brasil: compilação de limites analíticos do esgoto para 

controle de impactos  
 

Agricultural reuse in Brazil: proposing analytical limits of sewage to 

control impacts 
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Resumo 

O déficit hídrico é uma problemática atual de relevância mundial. No Brasil, em 

especial no semiárido, essa realidade alcança níveis elevados de seca em boa parte 

do ano, sendo necessário a busca de alternativas mitigadoras, como a reutilização 

de esgoto tratado, alternativa instaurada com sucesso nos países desenvolvidos, e 

particular uso na agricultura e alimentação animal. No cenário nacional, mesmo 

diante do acentuado crescimento da atividade, não existem, atreladas a esta, 

políticas definidas de controle e monitoramento que visam minimizar impactos 

causados ao ambiente e à saúde humana. Ademais, o país não dispõe de legislação 

específica que contemple limites de parâmetros da qualidade para reúso do esgoto 

doméstico. Nesse sentido, este trabalho visa analisar as diretrizes e legislações 

internacionais que tratam dessa temática associadas a normativas nacionais que 

discorrem sobre a qualidade da água e esgoto em seus diversos usos. Foram 

elencados todos os parâmetros descritos nesses documentos e, os valores de 

referência, definidos a partir da comparação com a bibliografia científica aplicada 

ao contexto brasileiro. Estes limites são o primeiro passo para uma futura 

incorporação regulamentar da atividade de reúso, tendo como campo primário de 

aplicação o semiárido, mas expansível às diversas regiões, em virtude da 

similaridade nas condições e eficiência das Estações de Tratamento dos esgotos 

domésticos produzidos no país, predominantemente os sistemas de lagoas de 

estabilização tipo australiano, e facultativa seguida de maturação.  

Palavras-chave: Reúso. Agricultura. Impactos. Legislação. Lagoa estabilização. 

 

 

Abstract 

Water scarcity is a current topic of global relevance and discussion. In Brazil, 

especially in the semi-arid area of northeast region, this reality gets to high levels 

of drought through the year, beeing necessary to seek for mitigating alternatives 

such as the reuse of wastewater. Wastewater reuse, particularly in agriculture 

and animal feeding, has been a successful alternative in developed countries. In 

the local scenario, although reuse is a growing activity, there are no defined 

control and monitoring policies, in order to minimize impacts caused to the 
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environment and human health. In addition, the country does not have specific 

guidelines to set limits of quality parameters for the use of domestic sewage. In 

this sense, this paper aims to analyze the international guidelines and legislation 

dealing with this issue making association with the national regulations on water 

quality and wastewater disposal and uses. First, all the parameters described in 

the official documents were listed and, after that, reference values were defined 

based on the comparison with the national scientific literature. These reference 

values are the first step towards a future regulation for the reuse activity, having 

as primary field of application the semi-arid region, but expandable to different 

areas, due to the similarity in the physical and operational conditions and 

efficiency of the sewage treatment plants in country, particularly the waste 

stabilization pond systems. 

Keywords: Reuse. Agriculture. Impacts. Legislation. Stabilization ponds. 

 

Introdução 
 

Por longas décadas o uso desordenado da água esteve associado à crença 

deste ser um recurso inesgotável. No entanto, o que parecia utópico tornou-se real, 

e o mundo vivencia a escassez hídrica, resultado da combinação do crescimento 

populacional, da expansão agrícola, do desenvolvimento industrial e da degradação 

ambiental (REBOUÇAS, 2010). Caso não sejam adotadas ações de controle, em 

2050, com a projeção superior a 9,3 bilhões de pessoas no planeta, o crescimento 

agrícola será em torno de 70%, implicando no consumo hídrico acima de 20% (EPA, 

2012; WWAP, 2016).  

O Brasil, ainda que apresente grande volume de água doce disponível, 

enfrenta, constantemente, crises hídricas. Do total de municípios, cerca de 23% 

vivenciam o racionamento de água em decorrência de fatores como perdas nas 

redes de distribuição, desperdício em atividades domésticas, poluição dos corpos 

hídricos, e o uso na agricultura, comprometendo acima de 60% de toda a demanda. 

No Nordeste, a seca predominante ao longo do ano, acentua ainda mais essa 

problemática. (ALVES; NASCIMENTO, 2009; KRONEMBERGER et al., 2011, p. 

45-46). 

Nesse sentido, o reúso - atividade de reaproveitamento de águas 

previamente utilizadas para suprir as necessidades de outros usos benéficos - surge 

como um instrumento de sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos (FILHO, 

MANCUSO, 2007, p. 22; EPA, 2012, p. 1.5; UCKER et al., 2013), aplicado 

principalmente para fins não-potáveis, como a agricultura, objeto do presente 

estudo (HESPANHOL, 2007, p. 58; FILHO; MANCUSO, 2007, p. 23). Países como 
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Estados Unidos e Israel já utilizam essa alternativa há décadas, empregando, 

respectivamente, 8 milhões m3/dia; e, 1 milhão m3/dia (80% na agricultura). 

Realidade também identificada na Europa, com cerca de 700 projetos de reúso na 

agricultura, com maior abrangência na Espanha, França e Portugal (SCHAER-

BARBOSA; SANTOS E MEDEIROS, 2014; KUBLER; FORTIN; MOLLETA, 2015).  

Experiências de reúso na agricultura no país datam da década de 1980, com 

crescimento lento, mas gradativo, ao longo dos anos. Atualmente, há uma maior 

abrangência da atividade nos estados nordestinos, que envolvem, principalmente, 

a agricultura familiar e a alimentação animal. No entanto, a falta de 

regulamentação, de fiscalização da qualidade e do uso do recurso alternativo 

resulta, na exposição a substâncias tóxicas, como matéria orgânica, metais 

pesados, e os microrganismos patogênicos, prejudiciais à saúde pública e ao meio 

ambiente (MORUZZI, 2008).  

Diante do exposto, este artigo objetiva a compilação de limites permissíveis 

para os principais parâmetros de interesse sanitário (físicos, químicos, 

microbiológicos) em efluentes domésticos utilizados na irrigação agrícola, baseado 

na análise das legislações e normativas internacionais vigentes aplicadas a este 

fim.  

 

Metodologia  

 
A metodologia empregada para esta investigação consistiu na pesquisa 

bibliográfica de legislações e diretrizes internacionais relacionadas ao reúso 

agrícola, comparadas com artigos de produtividade nacional. A busca e catalogação 

dos trabalhos foi realizada a partir da combinação de palavras-chave, 

contemplando o maior número possível de estudos voltados ao tema, combinadas a 

cada três, tendo o termo reúso presente em todas as combinações.  

A pesquisa dos periódicos foi realizada junto às bases de dados do Institute 

for Scientific Information- ISI, Scielo e Scopus, em virtude do vasto banco de dados 

e contínua atualização, os quais contemplam publicações de diversas editoras 

científicas nacionais e internacionais. A seleção consistiu na leitura de títulos e 

resumos dos artigos selecionados, compreendendo período de abrangência, 

preferencialmente, os últimos 10 anos. Aqueles de maior relevância foram 
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catalogados para utilização. No que diz respeito às legislações e diretrizes, adotou-

se as versões atualizadas disponíveis para consulta pública. 

Após o estudo dos documentos norteadores, foram elencados os elementos de 

interesse ambiental para a investigação da qualidade do esgoto aplicado ao reúso, 

agrupados em quatro classes: matéria orgânica/nutriente/pH; sais; patogênicos; 

metais. A definição dos limites máximos e mínimos para cada parâmetro obedeceu 

aos seguintes critérios: I) valores definidos pelas legislações internacionais; II) 

compatibilidade com as concentrações de efluentes previstas em literaturas nas 

diferentes tecnologias de tratamento; III) limites aplicados à irrigação agrícola e 

impactos causados as culturas; IV) estudo comparativo com pesquisas científicas 

nacionais; V) análise frente as condições de lançamento de esgotos no país. 

 

Resultados e discussão 

 
 O reúso é uma alternativa para minimizar o déficit hídrico global, aplicado 

para usos distintos, como a agricultura, agregando benefícios ambientais - 

preservação dos mananciais; econômicos - redução de custos com fertilizantes 

comerciais, uma vez que o esgoto é rico em nutrientes necessários à atividade 

agrícola; e, sociais - elevação dos níveis de saúde e qualidade de vida (JIMENEZ et 

al., 2010, p. 14; EPA, 2012, p. 1.5). 

 Em meio a um cenário em crescimento, a adoção de legislações pertinentes ao 

tema tornou-se imprescindível para a segurança da atividade. O Estado da 

Califórnia (USA) foi pioneiro com a regulamentação da Legislação para Reúso 

(1918), em uso até os dias atuais, com atualizações advindas das mudanças na 

qualidade ambiental causadas pela expansão antrópica. Em 1973, a World Health 

Organization – WHO, publicou o Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta 

and Greywater, aplicado ao reúso agrícola, enfatizando critérios de tratamento e 

concentrações máximas de patogênicos (coliformes termotolerantes e helmintos), 

estando atualmente em sua terceira versão (WHO, 2006). Outro documento de 

relevância mundial é o Guidelines for Water Reuse, lançado em 1980 pela 

Environmental Protection Agency – EPA, o qual dispõe critérios de tratamentos e 

limites de contaminantes para reúso nos Estados Unidos. Na Tabela 1 apresenta-

se o resumo dessas e outras legislações específicas. 
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No Brasil, as lagoas de estabilização representam a sistemática de maior 

abrangência aplicada ao tratamento de esgotos domésticos, em especial, no 

semiárido nordestino, em virtude das condições favoráveis de operacionalização - 

custo, temperatura, espaço (JORDÃO; PESSOA, 1995). Dentre as variantes desses 

sistemas, destacam-se as lagoas anaeróbias, facultativas, de maturação, 

polimentos e outros (ARAÚJO, 2011). Segundo o Atlas Esgoto (ANA, 2017, p. 34), 

os processos mais encontrados no país são os constituídos de lagoa anaeróbia 

seguida de lagoa facultativa (sistema australiano), representando 364 sistemas. 

Outros processos, como as lagoas facultativas, e lagoa facultativa + lagoa de 

maturação, representam, respectivamente, 203 e 119 sistemas. No RN, dos 78 

sistemas existentes, 49% apresentam configuração de lagoa facultativa seguida de 

duas de maturação (ARAÚJO, 2011). 

 

Tabela 1. Comparação das Legislações para reúso agrícola no mundo: Limites máximos para uso 

irrestrito. 

 

País / Legislação Parâmetros / Concentrações 

México (1987)      DBO: 30 mg/L CTt: 1000 NMP ou UFC/100 mL 

Israel (1999) 
DBO: 20 mg/L 

Sólidos suspensos: 10 mg/L 
CTt: 10 NMP ou UFC/100 mL  

Austrália (2000) pH: 6,5 – 8,5 CTt: 102 - 104 NMP ou UFC/100 mL 

Jordânia (2002) 

DBO: 200 – 300 mg/L  

Sólidos suspensos: 150 mg/L 

pH: 6 – 9 

Fósforo total: 30 mg/L 

Nitrogênio total: 70 mg/L  

CTt: 1000 NMP ou UFC/100 mL  

Helmintos: < 1 ovos viáveis/L 

RAS: 9,0 

Itália  

Dec. Minist. 15/2003 

DBO: 20 mg/L  

Fósforo total: 2 mg/L  

Nitrogênio total: 15 mg/L  

pH: 6,0 – 9,5 

CE: 3000 µS/cm  

CTt: 100 NMP ou UFC/100 mL  

RAS: 10,0  

Portugal (2006) 

Sólidos suspensos: 60 mg/L  

pH: 6,5 – 8,5 

CE: 1000 µS/cm 

CTt: 102 - 104 NMP ou UFC/100 mL 

RAS: 8,0 

China (2007) 
DBO: 60 – 100 mg/L 

Sólidos suspensos: 80 – 100 mg/L 

pH: 5,5 – 8,5 

CTt: 104 NMP ou UFC/100 mL 

França (2010)  

NOR-SASP1013629A 
CTt: 104 – 105 NMP ou UFC/100 mL  

Estados Unidos  

EPA (2012) 

DBO: 10 mg/L 

pH: 6,5 – 8,4 

CTt: 200 NMP ou UFC/100 mL 

Alumínio: 5,0 mg/L           

Arsênio: 0,10 mg/L 

Cádmio: 0,01 mg/L          

Chumbo: 5,0 mg/L  

Cobre: 0,2 mg/L 

Ferro: 5,0 mg/L 

Níquel: 0,2 mg/L 

Selênio: 0,02 mg/L 

Zinco: 2,0 mg/L 

RAS: 9,0 
 

Global WHO (2006)  Helmintos: ≤ 1  o ovos viáveis/L CTt: 103 - 105 NMP/100 mL 

Org.: WHO (2006); EPA (2012); Becerra-Castro et al. (2015). 

CE: Condutividade Elétrica; DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; CTt: Coliformes Termotolerantes; pH: 

Potencial Hidrogeniônico; RAS: Razão de Adsorção de Sódio. 
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A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um indicador indireto da 

quantidade requerida de oxigênio pelos microrganismos aeróbicos para estabilizar 

a matéria orgânica biodegradável proveniente de despejos domésticos, industriais, 

corpos aquáticos poluídos, e, fundamental no controle da poluição e nos processos 

de autodepuração dos corpos de água (PIVELLI; KATO, 2006, p. 211-213). Segundo 

Von Sperling (2002, p. 14), as lagoas facultativas apresentam maior eficiência na 

remoção de DBO, entre 75 a 85%, quando em sistemas com boa eficiência e 

composto por lagoas em séries, alcançando concentrações finais da ordem de 60 

mg/L, valores compatíveis com as legislações de China e Portugal. No entanto, em 

monitoramento nas ETE do RN (Facultativa seguida de duas de maturação), a 

eficiência média encontrada foi de 69% (ARAÚJO, 2011). 

Fósforo e Nitrogênio são os principais nutrientes presentes em esgotos 

domésticos, indispensáveis para o crescimento dos microrganismos responsáveis 

pela estabilização da matéria orgânica (VON SPERLING, 2002, p. 141-147). Em 

concentrações elevadas promove o crescimento excessivo de algas (eutrofização do 

corpo receptor), toxicidade para peixes (amônia) (MENDONÇA; MENDONÇA, 

2017, p. 33). Para Kellner; Pires (1998), ainda que as lagoas de estabilização tipo 

facultativas objetivam remover a matéria orgânica, em menor grau, reduz os 

percentuais destes constituintes, com eficiências máximas de 35% (fósforo) e 60% 

(nitrogênio). Nesses sistemas as concentrações finais previstas em literatura do 

efluente doméstico são, respectivamente, de 4 a 10 mg/L e, 20 a 50 mg/L (VON 

SPERLING, 2002, p. 141-143; 2005; BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, 

p. 241). Nas legislações em apreço, os limites definidos pela Jordânia (70 mg N/L; 

30 mg P/L) apresentam-se mais compatível com a situação descrita localmente, a 

exemplo da pesquisa de Araújo (2011), no semiárido potiguar, com teores acima de 

50 mg/L em algumas estações. 

Relativo aos patógenos, os valores indicados pela WHO (2006) associam-se 

aos esperados para tratamento por lagoas de maturação, as quais objetivam 

eliminar principalmente estes organismos, que representam graves perigos à 

saúde, com estimativa de remoção superior a 99,99%, quando em sistemas bem 

operados e composto por séries de lagoas (MENDONÇA; MENDONÇA, 2017, p. 
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223). O diagnóstico encontrado nas estações do RN atingiu eficiência para os 

sistemas predominantes, da ordem de 97,92% a 99,99% (ARAÚJO, 2011).  

Para os metais, em países que dispõem de legislação específica para reúso, 

os sistemas de tratamento adotados garantem a eliminação desses elementos, não 

comprometendo a qualidade do produto irrigado (TOZE, 2006). Os Estados Unidos, 

ainda que utilizem níveis terciários de tratamento, propõem limites para estes 

parâmetros (EPA, 2012), sendo referência mundial. Na realidade nacional, os 

sistemas de tratamento adotados não são eficientes na eliminação desses 

parâmetros. Ademais, a falta de fiscalização dos efluentes recebidos nas estações, 

e a ausência de monitoramento da qualidade do esgoto, são fatores que justificam 

a necessidade de adoção de limites de segurança. Dentre aqueles elencados pela 

EPA (2012), alguns são de elevado potencial toxicológico, podendo bioacumular e 

biomagnificar-se na rede trófica e, seus efeitos deletérios, impactar o ambiente e a 

população. No homem, originam-se principalmente da ingestão (indireta), e 

envolvem os diversos sistemas e órgãos, causando problemas gastrointestinais, 

circulatórios, neurológicos e carcinogênicos (BLUM, 2003, p. 138-139). Como fontes 

de transmissão, destacam-se as atividades produtivas realizadas nas distintas 

regiões, como os resíduos de curtumes e mineradoras, por exemplo, os quais podem 

conter cádmio, chumbo, mercúrio, dissolvidos nos esgotos (MARÇAL et al., 2003). 

É importante destacar que a qualidade da água utilizada na agricultura é 

fator decisório para a ocorrência (ou não) de impactos ambientais, no solo ou nos 

produtos irrigados, sendo imprescindível o emprego de critérios para o manejo e 

controle destes. Na tabela 2 são apresentados valores de referência para irrigação 

de culturas, inclusive aquelas produzidas no semiárido, como batata, feijão, vagem, 

dentre outras (AYERS; WESTCOT, 1999; TRANI, TIVELLI, CARRIJO, 2011; 

EPA, 2012). Ressalta-se que no semiárido brasileiro, as principais técnicas de 

irrigação adotadas no reúso são do tipo gotejamento, inundação, sulcos e canais, as 

quais caracterizam-se pela redução no consumo de esgoto, otimização dos regimes 

de rega das plantas e incremento na produtividade (gotejamento); baixo custo e 

facilidade operacional na distribuição dos esgotos (inundação, sulcos e canais), 

tendo como desvantagens o entupimento dos orifícios, a restrição à diversas 

culturas que não suportem inundações periódicas e, necessidade de cuidados 
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especiais com o revestimento dos canais, respectivamente (MANCUSO, 2007, pp. 

346-352; COELHO et al., 2014). 

Os sólidos Totais Dissolvidos (STD), em excesso, ocasiona diversos 

problemas, como a sodificação, de modo a provocar danos à estrutura do solo, 

reduzindo a velocidade de infiltração da água com consequentes efeitos sobre as 

plantas (BLUM, 2003, p. 151-152; BARROSO; WOLFF, 2016). Dentre os 

micronutrientes, o sódio e o potássio causam impermeabilização e salinização do 

solo em elevadas concentrações, assim como os cloretos, que são nocivos a diversos 

tipos de culturas em níveis superiores a 350 mg/L (SILVA et al., 2011). Destaca-se, 

ainda, que a condutividade possibilita traçar um diagnóstico preliminar de 

restrição e consequências na produtividade, de acordo com as culturas a serem 

irrigadas (TAVEIRA, 2000; TRANI; TIVELLI, CARRIJO, 2011).  

 

Tabela 2. Qualidade de água para irrigação agrícola. 

 

Parâmetros 

Valores de referência1,2 

Valores de 

Referência3 
Grau de restrição 

Baixa Moderada  Severa  

CE (µS/cm) 
< 1000 1000 - 2700 > 2700 

500 – 1200 
< 700 700 – 3000 > 3000 

STD (mg/L) 
< 500 500 – 1750 > 1750 

480 – 832 
< 450 450 - 2000 > 2000 

Carbonatos (mg CO3
-2/L) ≤ 6 --- 

Bicarbonatos (mg HCO3
-/L) < 90 90 – 460 > 460 60 – 120 

Sulfato (mg SO4
++/L) ≤ 1000 100 – 250 

Cálcio (mg Ca++/L) ≤ 400 80 – 110 

Magnésio (mg Mg++/L) ≤ 120 50 – 110 

Potássio --- 5 – 100 

Sódio (mg Na+/L) 
≤ 70 70 > 70 

50 – 70 
< 70         > 70 --- 

Cloreto (mg Cl-/L) 
< 140 140 – 530  > 530 

70 – 100 
< 70 70 – 355 > 355 

Fósforo total (mg P/L) --- 30 

Nitrogênio total (mg N/L) --- 5 – 20 

pH 6,5 – 8,4 7 - 7,5 

Boro (mg B/L) < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 0,5 – 1,0 

CTt (NMP/100 mL) 103 --- 

Alumínio (mg/L) 5,0 --- 

Arsênio (mg/L) 0,05 – 0,10 --- 

Cádmio (mg /L) 0,01 --- 

Chumbo (mg /L) 0,1 --- 

Cobre (mg/L) 0,2-1,0 --- 

Cromo (mg/L) 0,05-0,10 --- 

Estanho (mg/L) 2,0 --- 

Ferro (mg/L) 0,2 – 1,5 --- 

Manganês (mg/L) 0,2 - 2,0 --- 

Mercúrio (mg/L) 0,002 --- 

Níquel (mg/L) 0,2 - 0,5 --- 

Selênio (mg/L) 0,01 – 0,02 --- 

Zinco (mg/L) 1-5  

RAS 
< 5 5 – 10 > 10 

3 - 6 
< 3 3 – 9 > 9 

Org.: 1Ayers; Westcot (1999); 2EPA (2012); 3Trani, Tivelli, Carrijo (2011, p. 13-14).  
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O processo de salinização é diagnosticado a partir dos íons sódio, cálcio e 

magnésio, os quais, determinam a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), índice que 

mede o grau em que o sódio substitui o cálcio e magnésio adsorvidos no solo 

(AZEVEDO et al., 2017). A combinação deste com a condutividade possibilita 

classificar a água para irrigação e seus riscos refletidos nas culturas e solo 

(RICHARDS, 1954; CORDEIRO, 2001). Posto isso, as recomendações de Ayers e 

Westcot (1999) para uso agrícola são referências internacionais na identificação 

dos impactos causados, adotadas inclusive pela EPA (2012), e adequados à esta 

pesquisa, em virtude das condições elevadas de sais em águas e esgotos em diversos 

municípios do Nordeste (NETO et al., 2015; SANTOS; PAIVA; SILVA, 2016).  

Os nutrientes são indispensáveis ao desenvolvimento de culturas agrícolas. 

Para o fósforo, não se tem histórico de prejuízos às plantas irrigadas; o nitrogênio, 

em excesso, retarda a maturação, reduz sua massa e produz colheitas de baixa 

qualidade (BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241; SILVA et al., 2015; 

LIRA, 2015). Destaca-se também o boro, essencial às plantas em pequenas 

quantidades, mas tóxico em níveis elevados, variável de acordo com a espécie 

irrigada, podendo alcançar concentrações acima de 3 mg/L na irrigação de culturas 

mais resistentes, como cebola e beterraba. Os sintomas de toxicidade caracterizam-

se pela presença de manchas amarelas ou secas nas bordas e ápices das folhas mais 

velhas (SILVA, 2004). No processo de irrigação, pode se bioacumular nas culturas 

e causar problemas à saúde dos usuários – quando do consumo excessivo e por 

período prolongado – afetando o sistema nervoso (POHLING, 2009, p. 42; FILHO; 

DUTRA; CERUTI, 2012).  

Os valores propostos por Trani, Trivelli, Carrijo (2011) para metais, como 

alumínio, arsênio, cádmio e cromo, são compatíveis com os definidos pela EPA 

(2012). O cádmio, por exemplo, apresenta maior toxicidade ao feijão, em 

concentrações acima de 0,1 mg/L. (POHLING, 2009, p. 52). Para o chumbo, ainda 

que o valor máximo (tabela 2) esteja 50 vezes superior ao disposto pela normativa 

americana, os prejuízos às culturas registrados em literaturas são superiores a 5 

mg/L, inibindo o crescimento das células vegetais (EPA, 2012). Cobre, entre 0,1 e 

1,0 mg/L, causa problemas em várias plantas, dependendo das restrições e 

sensibilidade individuais, assim como o manganês (POHLING, 2009, p. 99, 189).  
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Há de ressaltar o risco/benefício dos valores máximos, em virtude dos 

problemas decorrentes de exposição a estes elementos, mesmo em baixas 

concentrações, os quais afetam tanto animais (alterações orgânicas) como humanos 

(interferindo no desenvolvimento cognitivo), como é o caso dos carcinógenos 

antimônio, arsênio, selênio e cádmio. Este último, também causador de lesões no 

fígado e disfunções renais (MARÇAL et al., 2003; GIATTI et al., 2010; ROCHA; 

PEZZINI; POETA, 2017).  

No âmbito brasileiro, a expansão do reúso tem relação direta com os 

problemas gerais, advindos da falta de planejamento e controle de riscos sem as 

devidas preocupações ambientais e de saúde pública (SCHAER-BARBOSA; 

SANTOS; MEDEIROS, 2014). Embora existam documentos norteadores, como a 

Resolução n° 54/2005 (BRASIL, 2005), a qual estabelece critérios gerais para a 

prática de reúso, não se percebe exigências e limites de parâmetros reguladores da 

qualidade do esgoto, o que causa insegurança à população e compromete o avanço 

da atividade (ROLIM et al., 2016). Já a Norma ABNT NBR 13969:1997 (Tanques 

sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes), 

ainda que apresente recomendações de reúso agrícola (classe 4), estas limitam-se 

as concentrações de coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido, insuficientes 

para adequada avaliação dos impactos envolvidos no processo. 

Nas esferas municipais e estaduais, as regulamentações existentes 

concentram-se em ações de educação ambiental e, no controle de alguns 

parâmetros, como os casos de Santa Catarina, através da Lei 17.335/2017, que 

instituiu o Dia Nacional de incentivo ao Reúso (15 de setembro); e Rio de Janeiro, 

por intermédio da Lei 7.424/2016, que sugere o reaproveitamento de água pelos 

órgãos integrantes da Administração Pública, prevendo o emprego na agricultura 

em geral, sem indicação de critérios de controle prévio. O Ceará, dispõe de padrões 

para reúso agrícola e lançamento de esgotos em solo, através da Resolução COEMA 

n° 2/2017, conforme apresentado na Tabela 3, baseados principalmente nas 

legislações internacionais EPA (2012) e WHO (2006), além da Resolução Brasileira 

CONAMA 430/2011 (Brasil, 2011). No semiárido potiguar, o município de 

Caicó/RN, prevê critérios e padrões de qualidade para água de reúso, através da 

Lei 4.593/2013. Para a agricultura, coliformes termotolerantes e helmintos são 
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baseados nas recomendações da WHO (2006); condutividade elétrica, pH e RAS, 

segundo a EPA (2012), e Ayers; Westcot (1999).  

Outras legislações secundárias, mas de interesse para a discussão, visam 

comparar com os limites previstos internacionalmente, como as Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N° 357, 396 e 430 (BRASIL, 

2005, 2008, 2011) e a Resolução do Estado do Ceará COEMA n° 02/2017, ilustradas 

na Tabela 3, as quais dispõem, respectivamente, da classificação dos corpos de água 

e diretrizes para seu enquadramento; classificação e diretrizes ambientais para 

enquadramento das águas subterrâneas; condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e padrões para reúso agrícola e lançamento em solos.  

 

Tabela 3. Limites máximos de parâmetros para irrigação (água) e lançamento (esgotos), baseado 

nas Resoluções brasileiras. 

Fonte: Brasil (2005; 2008; 2011); COEMA (2017). 
1Classe 3.b - Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

 

Utilizando como base a resolução para água subterrânea, é possível tecer 

algumas considerações. Primariamente, os valores previstos, ainda que em alguns 

casos encontrem-se acima das demais resoluções, não implicam riscos às culturas 

e ao ambiente, uma vez que estão de acordo com as diretrizes internacionais 

adotadas para a atividade de reúso (EPA, 2012), como, por exemplo, metais e o 

Parâmetros 

Valores máximos  

357/20051 

(Superficiais) 

396/2008 

(Subterrâneas) 

430/2011 

(Efluentes) 

02/2017 

(COEMA) 

Condutividade Elétrica ND ND ND 1000 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 

mL) 

4x103 ND ND 5x103 

DBO (mg O2/L) 10,0 ND 120 120 

Fósforo Total (mg P/L) 0,15 ND ND ND 

Nitrogênio Total (mg N/L) 24 ND 20 ND 

pH 6 – 9 ND 5 – 9 5 – 9 

Boro (mg B/L) 0,75 0,5 5,0 5,0 

Alumínio (mg/L) 0,2 5,0 ND 10,0 

Arsênio (mg/L) 0,033 ND 0,5 0,5 

Cádmio (mg /L) 0,01 0,01 0,2 0,2 

Chumbo (mg /L) 0,033 5,0 0,5 0,5 

Cobre (mg/L) 0,013 0,2 1,0 1,0 

Cromo (mg/L) 0,05 0,1 1,1 0,1 

Estanho (mg/L) ND ND 4,0 4,0 

Ferro (mg/L) 5,0 5,0 15,0 15,0 

Manganês (mg/L) 0,5 0,2 10,0 1,0 

Mercúrio (mg/L) 0,002 0,002 0,01 0,01 

Níquel (mg/L) 0,025 0,2 2,0 2,0 

Prata (mg/L) 0,05 ND 0,1 0,1 

Selênio (mg/L) 0,05 0,02 0,3 0,05 

Zinco (mg/L) 5,0 2,0 5,0 5,0 

RAS ND ND ND 10 
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boro. Para este, os riscos às culturas são diagnosticados em concentrações 

superiores a 1,0 mg/L (POHLING, 2009, p. 42; FILHO; DUTRA; CERUTI, 2012). 

A concentração de chumbo, acima das demais referências, não implica em riscos, 

uma vez que a literatura prevê prejuízos a culturas em concentrações acima de 5,0 

mg/L (EPA, 2012). Cobre, manganês, níquel e zinco, prevê limites variáveis, de 

acordo com cada cultura irrigada, adotando-se valores restritivos em virtude de 

seus efeitos tóxicos (POHLING, 2009, p. 99, 189). 

Em se tratando do lançamento de esgotos no solo, a Resolução COEMA 

02/2017 apresenta concentrações limites, inclusive no que tange ao reúso agrícola. 

Os valores de condutividade e RAS, não presente nas demais legislações 

apresentadas na Tabela 3, são indicativos dos riscos salinos. O primeiro, enquadra-

se na classificação de baixo risco, enquanto-que o segundo, limite máximo para 

avaliação da toxicidade, conforme definidos por Ayers; Westcot (1999); EPA (2012).  

Os coliformes termotolerantes e helmintos baseiam-se nas recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006). A DBO e o pH assemelham-se aos 

valores dispostos pela legislação brasileira de lançamento de esgotos, assim como 

os metais, com exceção do cromo, manganês e selênio. A grande variedade de 

culturas irrigadas, suas distintas concentrações específicas e o campo principal de 

aplicação da resolução (semiárido) são fatores que corroboram para níveis 

previstos. 

No presente estudo de compilação de valores de referência para reúso agrícola 

(Tabela 4), foram incorporadas todas as variáveis apresentadas nas legislações e 

documentos associados ao tema, discutidos anteriormente, visto se tratar de um 

compêndio primário no Brasil. Os limites estão abalizados pelas pesquisas 

científicas nacionais, uma vez que as estações localizadas no Nordeste são 

representativas da realidade nacional no que tange ao tipo de tratamento 

empregado e aos níveis de eficiência no funcionamento delas. Para os valores 

mínimos, observou-se ainda as concentrações usualmente encontradas em 

literaturas para sistemas de tratamento por lagoas de estabilização em suas 

diversas variações. Quanto às máximas concentrações, foram considerados aqueles 

previstos nas legislações utilizadas, também aplicáveis à realidade brasileira. 
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Tabela 4. Compilação de limites de parâmetros para irrigação agrícola com esgoto doméstico. 
 

Classificação Parâmetros Limites  
Documentos 

de referência 

Matéria 

Orgânica/Nutrientes/

pH 

DBO (mg O2/L) 60 – 120 2; 3; 6; 8 

Fósforo total (mg P/L) 4 – 30 2; 7; 8 

Nitrogênio total (mg N/L) 20 – 70 2; 3; 6; 7; 8 

pH 6 – 9 1; 2; 3; 7; 8 

Boro (mg B/L) 0,5 – 3,0 1; 3; 5; 7; 8 

Sais 

Condutividade elétrica (µS/cm) 500 – 2700 1; 7; 8 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 450 – 2000 1; 8 

Sólidos Suspensos (mg/L 10 – 150 8 

Carbonatos (mg CO3-2/L) 6 1 

Bicarbonatos (mg HCO3-/L) 60 – 460 1; 7 

Sulfato (mg SO4++/L 100 - 1000 1; 7 

Cálcio (mg Ca++/L 80 – 400 1; 7 

Magnésio (mg Mg++/L 50 – 120 1; 7 

Sódio (mg Na+/L) 50 – 70 1; 7 

Cloreto (mg Cl-/L) 70 – 530 1; 7; 8 

Metais 

Alumínio (mg/L) 5,0 5; 7; 8 

Arsênio (mg/L) 0,05 – 0,10 7; 8 

Cádmio (mg/L) 0,01 3; 5; 7; 8 

Chumbo (mg/L) 0,1 – 5,0 6; 7; 8 

Cobre (mg/L) 0,2 – 1,0 5; 7; 8 

Cromo (mg/L) 0,05 – 0,10 3; 5; 7; 8 

Estanho (mg/L) 2,0 7 

Ferro (mg/L) 0,2 – 5,0 3; 5; 7; 8 

Manganês (mg/L) 0,2 – 2,0 7 

Mercúrio (mg/L) 0,002 5; 7 

Níquel (mg/L) 0,2 – 0,5 5; 7; 8 

Selênio (mg/L) 0,02 – 0,05 3; 5; 7 

Zinco (mg/L) 2 – 5 3; 5; 7; 8 

Patogênicos  
Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) 103 - 105 4 

Helmintos (Ovos viáveis/L) ≤ 1 4 

 RAS 3 – 10 1; 7; 8 

Org.: 1AYERS; WESTCOT (1999); 2VON SPERLING (2002) 3CONAMA 357 (BRASIL, 2005); 4WHO 

(2006); 5CONAMA 396 (BRASIL, 2008); 6CONAMA 430 (BRASIL, 2011); 7TRANI; TIVELLI; 

CARIJO (2011); 8EPA (2012). 

 

Conforme mencionado anteriormente, os sistemas de tratamento por lagoas 

de estabilização tipo facultativas objetivam remover a matéria orgânica existente. 

No entanto, em muitas estações, a concentração final expressa como DBO 

apresenta-se acima do recomendado tanto para o reúso (normas internacionais), 

como para o lançamento em corpos aquáticos (BRASIL, 2011). Pesquisas no RN 

ratificam essa informação, como o monitoramento realizado pela Companhia de 

Águas e Esgotos (CAERN) em suas diversas regionais, com valores finais de DBO 

da ordem de 145 a 200 mg/L, e estudo comparativo nas estações, em sua maioria 

no semiárido, com concentrações médias do esgoto tratado de 150 mg/L (CAERN, 

2010; ARAÚJO, 2011).  

Em contrapartida, observa-se compatibilidade entre o intervalo proposto e 

as concentrações finais previstas em literaturas para esses sistemas. Estudos da 

avaliação da eficiência de ETE em diversos estados brasileiros, ratificam essa 
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faixa, com valores médios de 65 a 120 mg/L (OLIVEIRA; VON SPERLING, 2005; 

TRENTIN; SOUZA, 2006; MOURA et al., 2011; SILVA et al., 2012). Na aplicação 

agrícola, efluentes com concentrações acima de 65 mg/L foram aplicados a irrigação 

de culturas no semiárido, não interferindo em seu crescimento (RIBEIRO et al., 

2012; SALGADO et al., 2018). 

O teor ácido das águas em níveis de pH abaixo de 6 comprometem as 

culturas e solo irrigados, num processo lento e gradativo (SILVA, 2004). Nos 

esgotos domésticos os valores comumente registrados são de caráter neutro ou 

levemente alcalino, não oferecendo riscos, conforme comprovado por Neto et al. 

(2012); Silva et al. (2015), com pH médio de 7,60.  

Em se tratando dos nutrientes, os valores de fósforo encontrados em estações 

para posterior reaproveitamento agrícola, da ordem de 5,00 e 12,80 mg/L, são 

importantes nos processos de crescimento das culturas (MOURA et al., 2011; 

FREITAS et al., 2012). O nitrogênio compreende o intervalo de 17 a 35 mg/L, 

adequados para a maioria das culturas cultivadas no ambiente de estudo 

(RIBEIRO et al., 2012; FILHO et al., 2013). Concentrações mais elevadas foram 

registradas na região sudeste (ETE Araras/SP, Alegre/ES e Botucatu/SP), variando 

entre 45 e 77 mg/L, (GARCIA et al., 2012; PINTO et al., 2013; SOUZA et al., 2015).  

Na problemática de sais, diversos municípios brasileiros têm altas 

concentrações nos esgotos, oriundos das águas utilizadas que maioritariamente 

provem de poços tubulares (em alguns casos são salobras). Por esse motivo, sódio, 

em níveis elevados, associado a baixos teores de cálcio e magnésio, representa 

elevados índices do RAS, o que compromete o desenvolvimento de diversas 

culturas, dependendo do seu grau de restrição (PIVELLI et al., 2009, p. 305). Esse 

diagnóstico foi constatado em pesquisas no Nordeste e em municípios paulistas, 

com valores de RAS entre 6 e 8, refletindo em grau de restrição moderada (SILVA, 

2004; REBOUÇAS et al., 2010; CUBA et al., 2015).  

No que tange aos patógenos, as concentrações propostas alinham-se com os 

limites internacionais considerados (WHO, 2006) e ratificados com pesquisas no 

país. Para helmintos, estudos de Oliveira et al. (2013) e Souza Filho et al. (2017), 

realizados em Cravolândia/BA, e Petrolândia/PE, apresentaram ausência de ovos 

viáveis por litro, enquanto que Santos et al. (2012) obteve valores aproximados de 
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1 e 4 ovos/L nas ETE Piracicaba e Piracamirim/SP. Para coliformes 

termotolerantes, Rebouças et al. (2010); Cuba et al. (2015) utilizaram esgoto na 

irrigação de feijão-Caupi e alface, com densidades de  de 1,5 x 102 a 2,2 x 104 

NMP/100 mL, realizados, respectivamente, em São Carlos/SP e em Mossoró/RN. 

As culturas apresentaram bom rendimento no final da produtividade, sem 

comprometimento no seu desenvolvimento, e não foram detectados coliformes no 

produto, garantindo a eficiência e segurança do processo.  

 O monitoramento de metais é um tema importante em segurança hídrica, 

em particular, quando o esgoto não fora submetido a níveis avançados de 

tratamento, realidade constatada nacionalmente. Diversos trabalhos apresentam 

valores não quantificáveis destes. Neto et al. (2012); Filho et al. (2013); Oliveira et 

al. (2014); Salgado et al. (2018) avaliaram cobre, ferro, manganês e zinco existentes 

no esgoto aplicado à irrigação no semiárido, compreendendo os respectivos 

intervalos 0,02 - 0,13 mg/L; 0,18 – 2,20 mg/L; 0,07 – 0,13 mg/L; 0,03 – 1,25 mg/L, 

sem interferência no desenvolvimento das culturas. Valores similares foram 

encontrados por Hussar et al. (2005) em Espírito Santo do Pinhal/SP, de modo a 

corresponder a 0,10 mg/L para cobre, manganês e zinco, e 0,24 mg/L para ferro, 

não sendo detectados teores de cádmio, cromo e chumbo.  

Embora não se tenha histórico de contaminações nas ETE por elementos 

como chumbo, selênio e mercúrio, eles estão presentes em produtos utilizados em 

atividades diversas. O mercúrio, por exemplo, apresenta probabilidade de 

existência através da sua utilização em amálgamas de consultórios odontológicos, 

as quais são descartadas diretamente na rede coletora de esgotos (JESUS; 

MARINHA; MOREIRA, 2010; SANTOS; DIAS; SANTOS, 2016). Em escala 

nacional, outras práticas podem agregar este elemento aos esgotos domésticos, 

como o consumo de peixes oriundos de rios contaminados e a exploração de ouro. 

 

Considerações Finais 

 
O monitoramento e a investigação das condições do esgoto utilizado no país 

é de grande importância para a segurança e para o desenvolvimento do reúso, uma 

vez que o cenário brasileiro, em especial o semiárido nordestino, ainda é marcado 

pela informalidade nessa área. Isso significa que não há qualquer controle da 
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qualidade do esgoto utilizado, nem estudos acerca dos riscos atrelados ao solo, às 

culturas irrigadas e aos impactos gerados à saúde humana.  

A proposta desta pesquisa é primária na composição futura de documentos 

norteadores de segurança em reúso agrícola no país, em virtude da necessidade de 

adoção de ferramentas de controle eficaz para o pleno desenvolvimento da 

atividade.  

 

Referências 

 
ALVES, J. J. A.; NASCIMENTO, S. S. Transposição do Rio São Francisco: (des) caminhos para o 

semiárido do Nordeste brasileiro. Revista Espaço Acadêmico. Ano IX, n. 99, ago. 2009. 

ARAÚJO, A. L. C.. Avaliação operacional e da eficiência de sistemas de lagoas de 

estabilização no Rio Grande do Norte. Relatório Final de Pesquisa. Fundação Nacional de 

Saúde, 2011.  

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. A qualidade da água na agricultura. Campina Grande: UFPB, 

1999. 218 p. 

AZEVEDO, P. R. L. et al. Efeito dos sais e da qualidade da água no solo e na planta. Agroecologia 

no Semiárido, v. 1, n. 01, p. 01 - 12, Jan/Jun. 2017. 

BARROSO, L. B.; WOLFF, D. B. Reúso de esgoto sanitário na irrigação de culturas agrícolas. 

Engenharia Ambiental - Espírito Santo do Pinhal, v. 8, n. 3, p. 225-236, jul./set. 2011. 

BECERRA-CASTRO, C. et al. Wastewater reuse in irrigation: A microbiological perspective on 

implications in soil fertility and human and environmental health, v. 75, p. 117-135, fev. 2015. 

BLUM, J. R. C. Critérios e padrões de qualidade da água. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. 

(eds). Reuso de água. 1. reimpressão. São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução n. 54 – 28 nov. 2005. 

Estabelece modalidades, diretrizes para a prática do reuso direto não potável de água e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 9 mar. 2006. 

_______. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n. 396 – 03 abr. 2008. Dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 maio 2011. 

_______. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n. 430 – 13 maio 2011. Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n.  357, de 17 

de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Diário Oficial da União, 

Brasília, 16 maio 2011. 

_______. Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Resolução n. 357 – 17 mar. 2005. Dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 18 mar. 2005. 

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN – CAERN. Monitoramento das regionais 

administrativas da CAERN no estado do Rio Grande do Norte (2007 a 2009). CAERN, 2010. 

CORDEIRO, G. G. Qualidade de água para fins de irrigação (Conceitos básicos e práticas). 

Petrolina, PE: Embrapa Semiárido, 2001, 32 p.  

CUBA, R. S. et al. Potencial de efluente de esgoto doméstico tratado como fonte de água e nutrientes 

no cultivo hidropônico de alface. Ambiente & Água, v. 10, n. 3, jul./set. 2015. 

EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF UNITED STATES (USEPA). Guidelines 

for Water Reuse. Washington: USEPA, 2012. 

FILHO, D. B.; MANCUSO, P. C. S. Conceitos de reuso de água. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, 

H. F. (eds). Reuso de água. 1. reimpressão. São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

FILHO, J. A. et al. Atributos químicos de solo fertirrigado com água residuária no semiárido 

brasileiro. IRRIGA, v. 18, n. 4, p. 661-674, out./dez./2013. 



80 

 
 

 

 

FILHO, P. C. O.; DUTRA; A. M.; CERUTI, C. Qualidade das Águas Superficiais e o Uso da Terra: 

Estudo de Caso Pontual em Bacia Hidrográfica do Oeste do Paraná. Floresta e Ambiente, v. 19, 

n. 1, p. 32-43, 2012. 

FREITAS, C. A. S. Crescimento da cultura do girassol irrigado com diferentes tipos de água e 

adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.16, n.10, 

p.1031–1039, 2012. 

GARCIA, G. O. et al. Propriedades químicas de um solo cultivado com duas forrageiras fertirrigadas 

com esgoto doméstico tratado. Rev. Bras. Ciênc. Agrárias, v.7, suppl., p.737-742, 2012. 

GIATTI, L. L. et al. Exposição à água contaminada: percepções e práticas em um bairro de Manaus, 

Brasil. Rev Panam Salud Publica, v. 28, n. 5, p. 337-343, 2010. 

HESPANHOL, I. Potencial de reuso de água no Brasil: agricultura, indústria, município e recarga 

de aquíferos. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. (eds). Reuso de água. 1. Ed. São Paulo: 

Manole, 2007. 586 p. 

HUSSAR, G. J. et al. Efeito do uso do efluente de reator anaeróbio compartimentado na 

fertirrigação da beterraba. Eng. ambient. - Espírito Santo do Pinhal, v. 2, n. 1, p. 35-45, jan/dez. 

2005. 

JESUS, L. F.; MARINHA, M. S.; MOREIRA, F. R. Amálgama dentário: fonte de contaminação por 

mercúrio para a Odontologia e para o meio ambiente. Cad. Saúde Coletiva, v. 18, n. 4, p. 509-515, 

2010. 

KELLNER, E.; PIRES, E. C. Lagoas de estabilização. Rio de Janeiro: ABES - Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1998. 244p. 

KRONEMBERGER, D. M. P. et al. Saneamento e Meio Ambiente. In: CAVARARO, R. (Org.). Atlas 

de Saneamento 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, v. 1, 268p. 

KUBLER; H; FORTIN, A; MOLLETA, L. Reúso de água nas crises hídricas e oportunidades 

no Brasil. Rio de Janeiro: ABES, 2015, cap. 2, p. 11-15. 43p. 

LIRA, R. M. A utilização de águas de qualidade inferior na agricultura irrigada. Revista Geama 

– Environmental Sciences, v.1, n. 3, dez. 2015. 

MARÇAL, W. S. et al. Bovinos e eqüinos como bioindicadores da poluição ambiental. Revista 

brasileira de Ciência Veterinária, v. 1O, n. 1, p. 16-20, jan./abr. 2003. 

MENDONÇA, S. R.; MENDONÇA, L. C. Sistemas sustentáveis de esgotos. 1ª ed. Digital, 2018. 

São Paulo: Blucher, 2017, 364p. 

MORUZZI, R.B. Reúso de água no contexto da gestão de recursos hídricos: impacto, tecnologias e 

desafios. OLAM – Ciência & Tecnologia, ano VIII, v. 8, n.3, p. 276, jul./dez. 2008 

MOURA, F. N. et al. Desempenho de sistema para tratamento e aproveitamento de esgoto 

doméstico em áreas rurais do semiárido brasileiro. Engenharia Ambiental - Espírito Santo do 

Pinhal, v. 8, n. 3, p. 270-283, jul./set. 2011. 

NETO, J. R. A. et al. Dinâmica da qualidade das águas superficiais para Irrigação em reservatórios 

do estado do Ceará, Brasil. Conexão Ciência e Tecnologia, Fortaleza/CE, v. 9, n. 1, p. 51 - 60, 

mar. 2015. 

NETO, O. N. S. Fertigação do algodoeiro utilizando efluente doméstico tratado. R. Bras. Eng. 

Agríc. Ambiental, v.16, n.2, p.200–208, 2012. 

OLIVEIRA, A. F. M. et al. Teores de metais pesados em cambissolo irrigado com água residuária 

doméstica e água de poço. Ambiente & Água, v. 9, n. 2, abr/jun. 2014. 

OLIVEIRA, P. C. P. Produção de moranga irrigada com esgoto doméstico tratado. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.17, n.8, p.861–867, 2013. 

OLIVEIRA, S. M. A. C.; VON SPERLING, M. Avaliação de 166 ETES em operação no país, 

compreendendo diversas tecnologias. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 10, n. 4, p. 347-357, 

2005. 

PAGANINI, W. S. Reúso de água na agricultura. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F.  

PINTO, M. C. K. et al. Contaminação das águas subterrâneas por nitrogênio devido à irrigação com 

efluente do tratamento de esgoto. Irriga Botucatu, v. 18, n. 2, p. 270-281, abr./jun. 2013. 

PIVELLI, R. P. et al. Remoção de Nutrientes em Sistemas Naturais. In: MOTA, F. S. B.; VON 

SPERLING, M. Nutrientes de esgoto sanitário: utilização e remoção (Coord.). Rio de Janeiro: 

ABES, 2009, 428p.  

PIVELLI, R. P.; KATO, M. T. Qualidade das águas e poluição: aspectos físico-químicos. Rio de 

Janeiro: ABES, 2006, 285p. 

POHLING, R. Reações químicas na análise de água. Fortaleza: Arte visual Gráfica e Editora 

LTDA, 2009, 334p. 



81 

 
 

 

 

REBOUÇAS, L. et al. Crescimento do feijão-caupi irrigado com água residuária de esgoto doméstico 

tratado. Revista Caatinga, v. 23, n. 1, p. 97-102, jan./mar. 2010.  

RIBEIRO, M. C. F. et al. Crescimento e produtividade da mamoneira irrigada com diferentes 

diluições de esgoto doméstico tratado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v.16, n.6, p.639–646, 2012. 

RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington: United 

States Salinity Laboratory, 1954. 160 p. (USDA. Agriculture Handbook, 60). 

ROCHA, R.; PEZZINI, F. M.; POETA, J. Fontes de contaminação pelo chumbo e seus efeitos tóxicos 

na saúde ocupacional. Ciência em Movimento, v. 19, n. 39, 2017.2. 

ROLIM, H. O. R. et al. Qualidade dos efluentes de sistemas de tratamento biológico UASB e UCT 

para reúso agrícola. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 9, n. 02, p. 393-414, abr/jun. 

2016. 

SALGADO, V. C. et al. Cultivo de melancia no semiárido irrigado com diferentes lâminas de esgoto 

doméstico tratado. Eng Sanit Ambiental. v. 23, n.4, p. 727-738, jul/ago. 2018. 

SANTOS, D. T.; DIAS, K. R. H. C; SANTOS, M. P. A. Amálgama dental e seu papel na Odontologia 

atual. Revista Brasileira de Odontologia, v. 73, n. 1, p. 64-68, jan./mar. 2016. 

SANTOS, S. M.; PAIVA, A. L. R.; SILVA, V. F. Qualidade da água em barragem subterrânea no 

semiárido. Agricultura Irrigada v.10, n. 3, p. 651 - 662, 2016. 

SCHAER-BARBOSA, M.; SANTOS, M. E. P; MEDEIROS, Y. D. P. Viabilidade do reúso de água 

como elemento mitigador dos efeitos da seca no semiárido da Bahia. Ambiente & Sociedade, v. 

XVII, n. 2, p. 17-32, abr/jun. 2014. 

SILVA, F. J. A. Salinidade de efluentes de lagoas de estabilização em Fortaleza, nordeste brasileiro. 

Rev. Tecnol., Fortaleza, v. 25, n. 1, p. 18-29, jun. 2004. 

SILVA, L. L. et al. Produção da pimenta tekila bode vermelha irrigada com efluente tratado sob 

diferentes concentrações. Revista AGROTEC, v. 36, n. 1, p. 9-15, 2015. 

SILVA, L. P. et al. Desempenho de gotejadores autocompensantes com diferentes efluentes de 

esgoto doméstico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.16, n.5, p.480–

486, 2012. 

SILVA, M. B. R. et al. Crescimento e produção do pinhão-manso irrigado com água residuária sob 

condições de estresse hídrico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.15, 

n.6, p.621–629, 2011. 

SOUZA FILHO, E. J. et al. Níveis de adubação no cultivo de melancia irrigado com esgoto. Revista 

DAE, v. 65, p. 94-106, 2017. 

SOUZA, C. F. et al. Eficiência de estação de tratamento de esgoto doméstico visando reuso agrícola. 

Ambiente & Água, v. 10, n. 3, jul./set. 2015. 

TOZE, S. Reuse of effluent water—benefits and risks. Agricultural Water Management, v. 80, 

n.1, p. 147-159, fev. 2006. 

TRANI, P. E; TIVELLI, S. W.; CARRIJO, O. A. Fertirrigação em hortaliças. 2. ed. rev. atual. 

Campinas: Instituto Agronômico, 2011, 51p (Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico IAC, 196). 

TRENTIN, C. V.; SOUZA, J. L. M. Possibilidade de utilização da irrigação com água residuária em 

torno das principais estações de tratamento de efluentes da Região Metropolitana de Curitiba, 

Estado do Paraná, Brasil. Acta Scientiarum. Agronomy [en linea], v. 28, n. 2, p. 291-298, abr./jun. 

2006. 

UCKER, F. E.; et al. Elementos interferentes na qualidade da água para irrigação.  Revista 

Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v. 10, n. 10, p. 2102-2111, jan/abr. 

2013. 

VON SPERLING, M. Lagoas de estabilização. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: UFMG/DESA, 

v. 3, 2002.  

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta 

and greywater. Volume 2: Wastewater use in agriculture. Geneva: WHO. 2006a. 213p. 

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). Relatório Mundial das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2016. In: TRAN, M.; KONCAGUL, E.; 

CONNOR, R. (org.). Itália: UNESCO, 2016, p. 3, 12p. 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783774


82 

 
 

 

 

Capítulo 3 
Proposição de índices de risco do esgoto utilizado no reúso agrícola: Estudo 

de caso no semiárido nordestino  
______________________________________ 

Douglisnilson de Morais Ferreira6 
Viviane Souza do Amaral7 

Júlio A. Navoni8 

André Luis C. Araújo9 
 
Resumo: Os constantes problemas de escassez de água no semiárido nordestino implica na urgente 
necessidade de adoção de alternativas para minimizar o déficit de água nessas localidades e 
proporcionar melhorias na qualidade de vida da população. O reúso aplicado à irrigação de culturas 
para alimentação humana e animal tem sido uma alternativa em uso mundialmente, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável dos ambientes alcançados. Nesse sentido, esta pesquisa visa propor 
índices avaliativos da qualidade do esgoto empregado no reúso, visando controle dos riscos envolvidos 
em relação aos contaminantes físicos, químicos e microbiológicos. Foram propostos dois índices, 
contemplando os parâmetros cloretos, condutividade, coliformes, DBO, fósforo total, nitrogênio total e 
pH (IRA); cádmio, chumbo, cobre, cromo, manganês, níquel, zinco (ITR), utilizando como campo de 
atuação esgotos tratados de estações em Pedro Velho (litoral sul), Caiçara do Rio do Vento, Parelhas, 
e Santana do Seridó (semiárido potiguar). Ademais, avaliou-se os impactos causados pelo teor salino 
no esgoto, a partir da classificação da RAS, envolvendo teores de cálcio, magnésio e sódio. Quanto 
aos resultados, para o Índice de Risco ao Reúso Agrícola (IRA), Pedro Velho e Santana do Seridó 
apresentaram risco moderado, enquanto Caiçara e Parelhas, riscos alto e muito alto, respectivamente. 
O Índice de Risco de Toxicidade (ITR) classificou todas as estações como “sem risco”. Para os sais, a 
predominância foi de restrição moderada, com exceção de Pedro Velho, sem restrição. 
Palavras-Chave: Reúso, Impactos, Índices, Esgoto 

 
Abstract: The constant problems of water scarcity in the northeastern semi-arid region implies the 
urgent need to adopt alternatives to minimize the water deficit in these localities and to provide 
improvements in the quality of life of the population. The reuse applied to the irrigation of crops for food 
and feed has been an alternative in use worldwide, contributing to the sustainable development of the 
environments reached. In this sense, this research aims to propose evaluation indices of the quality of 
the sewage used in the reuse, aiming to control the risks involved in relation to the physical, chemical 
and microbiological contaminants. Two indices were proposed, considering the parameters chlorides, 
conductivity, coliforms, BOD, total phosphorus, total nitrogen and pH (ARI); (ITR), using as treated field 
of treated sewage of stations in Pedro Velho (south coast), Caiçara do Rio do Vento, Parelhas, and 
Santana do Seridó (semi-arid potiguar). In addition, the impacts caused by the saline content in the 
sewage, from the RAS classification, were evaluated, involving calcium, magnesium and sodium 
contents. Regarding the results, for the Agricultural Reuse Risk Index (IRA), Pedro Velho and Santana 
do Seridó presented moderate risk, while Caiçara and Parelhas presented high and very high risks, 
respectively. The Toxicity Risk Index (ITR) rated all stations as "no risk". For the salts, the predominance 
was of moderate restriction, with the exception of Pedro Velho, without restriction. 
Keywords: Reuse, Impacts, Index, Wastewater 
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1. Introdução 

 

Esgotos sanitários podem conter os mais variados organismos patogênicos em 

elevadas concentrações, ocasionando na transmissão direta e indireta nas diversas 

modalidades de reúso, colocando em risco diferentes grupos populacionais. 

Dependendo da sua origem pode apresentar em sua composição agentes biológicos 

e químicos, alguns de toxicidade relevante e outros de padrão de ocorrência e 

significado à saúde ainda pouco conhecido (químicos emergentes). Para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), os riscos microbiológicos de transmissão de 

doenças são, em geral, de maior impacto que os riscos à saúde impostos pelas 

substâncias químicas, estas não muito fundamentadas do ponto de vista toxicológico 

e epidemiológico (BASTOS e BEVILACQUA, 2006, p. 18). 

O Brasil não apresenta uma cobertura uniforme de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2017, p. 30), 

61,4% da população brasileira tem acesso apenas à coleta de esgoto, enquanto que 

menos de 43% são atendidos com coleta e tratamento, restando cerca de 97 milhões 

de pessoas que não dispõem desse serviço. Os maiores e menores índices de 

cobertura e tratamento são verificados nas regiões Sudeste e Norte, respectivamente. 

A primeira, com percentuais de coleta e tratamento de 83% e 54%; a segunda, 16% e 

12%. No Nordeste, do volume de esgoto coletado, em aproximadamente 32% é 

realizado algum tipo de tratamento, sendo no Rio Grande do Norte, percentual ainda 

menor, da ordem de 25%.  

Em se tratando de técnicas de tratamento de esgotos, os sistemas de lagoas 

de estabilização abrangem maior quantidade no Brasil, caracterizados pelo baixo 

custo, simplicidade na operação e manutenção, alto potencial de remoção de 

patógenos (maturação) e matéria orgânica (facultativas), reduzido incômodo olfativo 

com odores (desde que operada adequadamente), além dos fatores locais favoráveis 

como clima (especialmente no nordeste com elevadas temperaturas e insolação), e 

disponibilidade de áreas para instalação, realidades encontradas também no 

semiárido potiguar (KELLNER e PIRES, 1998; MENDONÇA; MENDONÇA, 2018, p. 

223). Segundo Von Sperling (2002, p. 14; 106), as eficiências mínimas previstas nas 

lagoas para coliformes e Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, são da ordem de 

99,99% e 75%, respectivamente. Estudos realizados pela ANA (2017, p. 32) avaliou 

a eficiência de remoção da matéria orgânica (DBO) nos diversos sistemas em 
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funcionamento, registrando percentuais de 77% para lagoa anaeróbia + facultativa 

(predominante no país); e, 81% para lagoa facultativa + lagoa de maturação 

(representando cerca de 50% das ETE do RN).   

Nas estações onde não há operacionalização adequada, as lagoas de 

estabilização funcionam como espaços para armazenamento de esgotos, produzindo 

elevado potencial poluidor, proliferação de mosquitos, desprendimento de odores 

desagradáveis, culminando na rejeição por parte da sociedade que não visualiza 

benefícios com esta tecnologia de tratamento (MANCUSO, 2007, p. 295). O mal cheiro 

associa-se a falhas no processo de tratamento, à grande produção de cianobactérias 

que geram toxinas responsáveis pelo odor no efluente e, à solubilidade do gás 

sulfídrico, que é inversamente proporcional à temperatura do esgoto na estação, 

sendo este o fator predominante nas estações do semiárido (LILIAMTS; MANCUSO, 

2003; CASTANHEIRA; BAYDUM, 2015). 

O destino final dos esgotos é outro fator de grande preocupação. A 

predominância nacional ainda é o lançamento e diluição nos corpos hídricos, 

implicando maior acompanhamento por parte dos órgãos gestores, através de 

monitoramento dos esgotos e dos consequentes impactos no corpo receptor, os quais 

comprometem o percentual de água disponível para as diversas atividades e, aumenta 

a necessidade de investimento em alternativas de tratamento para fins potáveis. Na 

prática, ainda que o país disponha de legislação específica, como a Resolução 

CONAMA 430 (BRASIL, 2011), a falta de fiscalização na operacionalização das 

estações contribui para incremento dos riscos ao ambiente, sendo uma realidade nas 

distintas regiões do país (MARÇAL; SILVA, 2017). Os impactos gerados vão desde o 

acúmulo excessivo de nitrogênio, bioacumulação de substâncias tóxicas, eutrofização 

de corpos d’água, e contaminação de águas subterrâneas (UCKER et al. (2013).  

Paralelamente, o problema da escassez hídrica é uma realidade de amplitude 

mundial, que influencia diretamente no desenvolvimento socioeconômico de uma 

localidade, provocado principalmente pelas condições climáticas, falta de tratamento 

de água, poluição dos mananciais, e distribuição desproporcional dos recursos 

hídricos frente aos aglomerados populacionais. Em contrapartida, o contínuo 

crescimento demográfico implica no aumento da produtividade agrícola, e, 

consequentemente, no uso de água para essa finalidade, aumentando ainda mais o 

déficit hídrico (INEA, 2015; SANTOS; MATSURA; SANTOS, 2015). Neste sentido, o 

reúso – atividade de aproveitamento de esgoto para usos distintos, tanto no âmbito 
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potável como não potável – surge como uma alternativa sustentável, possibilitando o 

emprego em atividades como piscicultura, agricultura e irrigação paisagística, sendo 

de grande relevância na área de atuação da presente pesquisa.  

Há de ressaltar que o Brasil não dispõe de legislação específica para controle 

dos riscos envolvidos no reúso, em especial, aplicado à agricultura, os quais podem 

acarretar em impactos à saúde e ao ambiente, limitando-se Resolução n° 54 (BRASIL, 

2005), o qual estabelece modalidades, diretrizes e critérios para o reaproveitamento 

de efluentes, sem detalhamentos e orientações de controle do esgoto utilizado. Em 

contrapartida, países, como Itália, França e Estados Unidos, utilizam há décadas 

programas internos de controle da qualidade dos efluentes, como o Decreto 15/2003, 

a Norma NOR-SASP1013629A (2010), e o Guidelines for Water Reuse (EPA, 2012), 

respectivamente, sendo o último, referência mundial. Ademais, as condições de 

operacionalização das ETE no país associadas à falta de fiscalização e 

monitoramento dos esgotos, corroboram para um cenário de insegurança no 

desenvolvimento da atividade, sendo necessária adoção de ações para investigação 

dos impactos atrelados.     

Neste contexto, a avaliação dos riscos torna-se imprescindível para controle de 

tais impactos associados ao uso agrícola, objeto do presente estudo, com campo de 

atuação no semiárido. O risco é identificado como a probabilidade de que um evento 

– esperado ou não esperado – se torne realidade; A tradução de uma ameaça, de um 

perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal, apresentando-se em 

situações ou áreas em que existe a probabilidade, vulnerabilidade, susceptibilidade 

ou acaso de ocorrência de algum tipo de ameaça, perigo, problema, impacto ou 

desastre, sendo esta incerteza ligada ao futuro, tempo em que o risco se revelará 

(AMARO, 2005; DAGNINO; JÚNIOR, 2007).  

A Agência de Proteção ambiental dos Estados Unidos - EPA, define o risco 

como a possibilidade de que a saúde humana ou o ambiente sofram danos, como 

resposta da presença de perigos ambientais, podendo ser oriundos do homem ou 

decorrentes de causas naturais (EPA, 2009). Para Nardocci (2007, p. 404), eles 

dividem-se em objetivos e subjetivos. Os primeiros, obtidos a partir de cálculos 

estatísticos e procedimentos quantitativos, como o uso de indicadores ambientais, por 

exemplo, enquanto que os subjetivos, avaliados com base em julgamentos intuitivos, 

representados nas análises de percepções sensoriais.  
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As ferramentas de avaliação ambiental, como os indicadores, são componentes 

capazes de quantificar alterações na qualidade do meio ambiente e avaliar os esforços 

desenvolvidos visando a melhoria do meio ou mitigação de sua degradação, tendo 

como papel principal converter os dados obtidos em informações relevantes para os 

tomadores de decisão e o público. São de primordial importância para minimizar os 

impactos gerados, como os agentes químicos e biológicos existentes nos esgotos 

domésticos que, quando não removidos adequadamente, podem trazer efeitos 

diversos à saúde humana e ao meio (SANTOS et al., 2011; GANOULIS, 2012).  

No Brasil, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é 

pioneira na criação de ferramentas desta natureza, através do Índice da Qualidade 

das Águas (IQA), adaptado dos estudos realizados pela National Sanitation 

Foundation (EUA), sendo inicialmente utilizado no país em 1975. O IQA incorpora 

nove variáveis relevantes para a avaliação, tendo como foco o abastecimento público. 

A definição desse índice baseou-se na pesquisa de opinião pública junto a diversos 

especialistas no assunto, chegando ao consenso das principais variáveis a serem 

avaliadas, e seus coeficientes correspondentes, num universo inicial de 35 

parâmetros. Com o resultado final obtido, é possível categorizar a qualidade da água, 

dividida em cinco categorias, de ótimo a péssima, com valores compreendidos entre 

0 e 100 (CETESB, 2002).  

Na mesma linha de avaliação da qualidade, outros índices foram propostos pela 

companhia, com finalidades distintas, como o Índice de Balneabilidade (IB), índice do 

Estado Trófico (IET), Índices da Comunidades Fitoplânctônica (ICF) e Benctônica 

(ICB), dentre outros (CETESB, 2002). Silva; Jardim (2006), a partir da investigação de 

Nitrogênio Amoniacal e Oxigênio Dissolvido propuseram o índice de Qualidade da 

Água para Proteção da Vida Aquática (IQAPVA), contemplando o estado atual de 

degradação de um corpo hídrico, para evitar o efeito eclipse, e, representar os 

impactos ambientais da matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos. Ferreira et al. 

(2015) adaptaram o IQA para a realidade do semiárido, com variações na composição 

dos pesos unitários e, utilização do nitrato ao invés de nitrogênio total, sendo este de 

maior concentração no ambiente estudado. Santos et al. (2011) apresentou uma 

adaptação do IQA aplicado ao reúso em piscicultura, envolvendo seis parâmetros 

(OD, pH, DBO, Amônia Total, Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes).  

 Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva propor índices de riscos 

aplicados ao reúso agrícola, a partir do monitoramento da qualidade do esgoto 
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utilizado, envolvendo análises, físicas, químicas e microbiológicas, e utilizando como 

parâmetros de referências, aqueles de maior importância sanitária, obtidos na 

literatura e, os intervalos de concentração baseados nas principais legislações, 

diretrizes nacionais e internacionais associadas ao tema. O campo de aplicação 

desses índices foram municípios do semiárido do Rio Grande do Norte, mas 

expansível para os diversos estados brasileiros que adotam sistemáticas de 

tratamento por lagoas de estabilização em suas diversas variantes. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Localização das áreas de atuação 

 

A atuação da pesquisa compreendeu municípios potiguares situados no litoral 

sul (Pedro Velho), e semiárido potiguar (Caiçara do Rio do Vento, Parelhas, Santana 

do Seridó), dispostos na Figura 1, os quais aplicam esgoto tratado em atividades 

agrícolas de culturas para fins de alimentação animal e humana, como capim elefante, 

palmas, batata, feijão, dentre outros. No Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, 

147 estão inseridos no semiárido, representando um percentual de 91,69% de toda a 

área do Estado (BRASIL, 2005).  

 

Figura 1:  Mapa do estado do RN, com delimitação dos municípios utilizados na pesquisa 

 

Fonte: Souza (2018). 

 

O semiárido caracteriza-se por um curto período anual chuvoso (precipitação 

média não superior a 800 mm), elevada evapotranspiração, temperatura média anual 



88 

 
 

 

 

de 23 a 27 °C, insolação média de 2800 horas por ano, e deficiência hídrica no solo 

disponível às plantas na grande maioria do ano. (BRASIL, 2005). Além dessas 

vulnerabilidades climáticas, os recursos hídricos caminham para a insuficiência ou 

apresentam níveis elevados de poluição.  

 

Caiçara do Rio do Vento 

 

Caiçara do Rio do Vento situa-se na mesorregião Central Potiguar e na 

microrregião de Angicos, limitando-se com os municípios de Jardim de Angicos, Pedra 

Preta, Ruy Barbosa, São Tomé, Riachuelo, Bento Fernandes e Lajes, abrangendo 

uma área de 261,2 km², equivalente a 0,49% da superfície estadual, distando da 

capital cerca de 103 km. A população local é de 3.652 habitantes, correspondendo a 

densidade demográfica de 12,66 hab./km2 (BELTRÃO et al., 2005; IDEMA, 2008; 

IBGE, 2018).  

O clima é do tipo semiárido na parte Centro-Norte, e árido na parte Centro-Sul, 

com curto período chuvoso entre março e abril. A precipitação pluviométrica normal é 

da ordem de 530 mm, umidade relativa média anual de 70%, temperatura anual 27,2 

°C, elevada taxa de evaporação e insolação (média de 2400 horas anuais), 

ocasionando déficit hídrico ao longo do ano nessa região (IDEMA, 2008; SEMARH, 

2017). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Caiçara enquadra-se nas 

áreas subúmidas secas das áreas suscetíveis à desertificação, compreendendo 

ambientes com índice de Aridez entre 0,51 e 0,65, sendo calculado pela razão entre 

as médias anuais de precipitação e evapotranspiração potencial (MMA, 2007).  

Geologicamente, o município encontra-se inserido na Província Borborema, 

constituído por rochas do Grupo Seridó, representado pelas formações Seridó e 

Jucurutu e por granitoides das suítes Peraluminosa e Poço da Cruz. Sua formação 

vegetal é do tipo Caatinga Hiperxerófila, e predominância de solos Planossol Solódico 

e Solos Litóticos (BELTRÃO et al., 2005; IDEMA, 2008; SEMARH, 2017). 

 As principais atividades econômicas são a agropecuária e o comércio. No 

ranking de desenvolvimento, Caiçara apresenta IDHM 0,587 ocupando a posição 123 

no estado e 4467 no país, enquadrando-se no índice de baixo desenvolvimento (0,500 

– 0,599). (PNUD, 2010, IBGE, 2018).  

Em 2002 a estação de tratamento de efluentes doméstico do município iniciou 

seu funcionamento, com tratamento por lagoa de estabilização, sendo o sistema 
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terciário, composto por uma lagoa facultativa primária, com volume aproximado de 

1680 m3, e duas de maturação, com capacidade de aproximadamente 765 m3 (Figura 

3). A vazão total da ETE é de 108 m3/dia (CAERN, 2010; ARAÚJO, 2011). O esgoto 

tratado é aplicado na irrigação de capim elefante e palmas, através das respectivas 

técnicas de sulcos e canais, e gotejamento. O volume remanescente é lançado no 

leito do Rio do Vento, corpo receptor do efluente, estando 70 metros a leste da estação 

(SEMARH, 2017).  

 

Parelhas 

 

Parelhas está situado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião 

Seridó Oriental, semiárido do Rio Grande do Norte (Figura 1), distando cerca de 250 

km da capital do Estado, e limitando-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, 

Equador, Jardim do Seridó e Santana do Seridó/RN, além do Estado da Paraíba. Sua 

área territorial compreende 513,5 km², população de 21.408 habitantes, e densidade 

demográfica de 39,67 hab./km2 (IDEMA, 2008; IBGE, 2018). 

O clima é do tipo muito quente e semiárido, com curto período chuvoso entre 

março e abril. A precipitação pluviométrica normal é inferior a 600 mm, umidade 

relativa média anual de 64%, temperatura média anual entre 27,5 °C, elevada taxa de 

evaporação e insolação (média de 2400 horas anuais), ocasionando déficit hídrico ao 

longo do ano nessa região (MI, 2005; IDEMA, 2008). De acordo com o Atlas das Áreas 

Suscetíveis à Desertificação do Brasil (MMA, 2007), Parelhas está inserido em área 

susceptível à desertificação em categoria muito grave. Essa classificação está 

baseada no Índice de Aridez, que corresponde à razão entre as médias anuais de 

precipitação e evapotranspiração potencial.  

Relativo a geologia, está inserido na Província Borborema, constituído pelos 

litotipos do Complexo Serra dos Quintos, da Formação Equador e Suíte Calcialcalina 

de Médio a Alto Potássio Itaporanga. A formação vegetal é a Caatinga Hiperxerófila e 

Caatinga Subdesértica do Seridó, e Solos Litóticos Eutróficos (SEMARH, 2017). 

A economia local destaca-se pela produção de queijos, indústrias têxteis, 

cerâmica, e exploração de recursos minerais. Considerando como indicador de 

qualidade sóciodemográfica, através do Índice de Desenvolvimento Humano do 

município (IDHM), Parelhas apresenta índice de 0,676, definido como população de 
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desenvolvimento médio (0,600 – 0,699), ocupando a 11ª posição no Estado do Rio 

Grande do Norte e, a nível nacional, posição 2.524 (PNUD, 2010; IBGE, 2018).  

No município existem três estações de tratamento de efluentes domésticos, 

sendo que a Estação 2, localizada no centro de Parelhas, concentra a maior parte do 

esgoto doméstico produzido e, objeto do presente estudo. A ETE é composta por 

apenas uma lagoa facultativa. A lagoa apresenta volume de 6.900 m3, e vazão de 515 

m3/dia, aproximadamente (SOUZA, 2018). Após o tratamento, parte do esgoto é 

utilizado na irrigação, por valas e sulcos, de produtos para alimentação animal e 

humana, como capim elefante, feijão, melancia. A vazão remanescente é lançada no 

Rio Seridó, principal afluente do Rio Piranhas-Açu/RN, que abastece diversas cidades 

subjacentes como Jardim do Seridó, Santana do Seridó, São Vicente, dentre outras. 

 

Pedro Velho 

 

Pedro Velho está situado na microrregião litoral sul, Zona Homogênea do 

Planejamento Litoral Oriental, distando cerca de 80 km da capital do Estado, limitando-

se com os municípios de Canguaretama, Espírito Santo, Montanhas, Nova Cruz/RN e 

Estado da Paraíba, compreendendo uma área de 192,7 km2, correspondendo a 0,36% 

da superfície estadual. Sua população é da ordem de 14.760 habitantes, e densidade 

demográfica de 73,2 hab./km2 (IDEMA, 2008; IBGE, 2018). 

O clima é tropical chuvoso compreendendo o período de janeiro a agosto, 

umidade relativa média anual de 76%, temperatura anual média 25,6 °C, com 2700 

horas de insolação por ano. Sua população é da ordem de 14.760 habitantes, e 

densidade demográfica de 73,2 hab./km2 (IBGE, 2018; SEMARH, 2017). 

Geologicamente, a área do município abrange terrenos pertencente ao 

embasamento cristalino e grupo barreiras; formação vegetal subcaducifólia, cerrado e 

campo de várzea, com solos tipo areias quartzosas distróficas e aluviais eutróficos 

(SEMARH, 2017). 

A produção industrial, agropecuária e comércio são os principais destaques da 

economia local. Em relação ao IDHM, o município é classificado como Baixo 

Desenvolvimento (0,500 – 0,599), apresentando índice de 0,568, ocupando posições 

nacional e local de 4884ª e 152ª, respectivamente (PNUD, 2010; IBGE, 2018).  

O tratamento do esgoto doméstico do município é realizado por meio de lagoas 

de estabilização, composta por 01 lagoa facultativa primária (volume – 8.996 m3) 
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seguida de duas de maturação (capacidade 2.352 m3, cada), conforme a Figura 5, 

tendo sido iniciadas as atividades em 2002, com vazão de 360 m3/dia (ARAÚJO, 

2011). A estação está localizada a aproximadamente 700 metros do perímetro urbano. 

Na realidade local, o esgoto doméstico é transportado primeiramente para a Estação 

Elevatória (EEE), dotada de grade para retirada de resíduos sólidos existentes e, 

posteriormente, segue por gravidade à ETE (CORREIA, GALVÃO e ARAÚJO, 2015). 

Parte do esgoto tratado é empregado no reúso para irrigação de culturas como feijão, 

milho, jerimum e, na alimentação animal como capim elefante, por meio da técnica de 

inundação. O efluente não utilizado na irrigação é conduzido por meio de valas para 

o Rio Curimataú, principal afluente do município, distando cerca de 200 metros da 

ETE. 

 

Santana do Seridó 

 

 Santana do Seridó situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião 

Seridó Oriental, limitando-se com os municípios de Jardim do Seridó, Parelhas, Ouro 

Branco e com o Estado da Paraíba, distando cerca de 243 quilômetros da capital. 

Abrange uma área de aproximadamente 188 km2, população de 2.670 habitantes, e 

densidade demográfica de 13,4 hab./km2 (IBGE, 2018).  

O clima local é do tipo muito quente e semiárido, com precipitação pluviométrica 

anual da ordem de 600 mm, período chuvoso entre fevereiro a abril, umidade relativa 

média anual de 62%, temperatura anual aproximada de 27,5 °C, com 2700 horas de 

insolação por ano. (IDEMA, 2008; SEMARH, 2017). 

Apresenta formação vegetal Caatinga Hiperxerófila e Caatinga Subdesértica do 

Seridó; solos Litóticos Eutróficos e Bruno Não-Cálcico Vértico. Geologicamente, 

encontra-se inserido na província Borborema, constituído pelos litotipos Serra dos 

Quintos, Suíte Várzea Alegre, Formação Seridó, e da Suíte Calcialcalina de Médio e 

Alto Potássio Itaporanga (SEMARH, 2017).  

No tocante à economia, destaca-se a agropecuária, pesca, extrativismo, 

silvicultura e comércio. Apresenta Índice de Desenvolvimento de 0,642, enquadrado 

como médio desenvolvimento (IDHM entre 0,600 e 0,699), tal como o município de 

Parelhas, objeto também da presente pesquisa, e ocupando a 27ª posição no Estado 

e 3.254 no país (PNUD, 2010).  
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 O município dispõe de duas estações de tratamento de esgoto. A estação 01 

(ETE – cemitério), selecionada para o monitoramento pela aplicação no reúso, iniciou 

sua operacionalização em 2002. Sua vazão é de 169 m3/dia, atendendo 55% dos 

domicílios, complementada pela estação 02. A ETE é composta por uma lagoa 

facultativa primária, volume aproximado de 3.500 m3, e duas lagoas de maturação, 

com volumes de 840 m3 e 660 m3. As culturas aplicadas no reúso são o capim elefante 

(irrigação por inundação), palmas, feijão, melancia (gotejamento). A técnica de 

irrigação adotada é do tipo gotejamento. O esgoto não utilizado na atividade é lançado 

no Rio São Bento, principal afluente local.  

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Monitoramento das estações de tratamento 

 

 O monitoramento compreendeu a realização de análises físicas, químicas e 

microbiológicas do efluente tratado, por um período de 12 meses, com coletas 

mensais e/ou bimensais. O detalhamento dos parâmetros estão apresentados na 

Tabela 1.  

 Nas coletas e análises dos materiais foram obedecidas as recomendações 

propostas no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011) e 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

  

Tabela 1 – Parâmetros a serem analisados no monitoramento do esgoto tratado. 

Parâmetros Técnica Metodologia 

Cloretos Método titulométrico de Mohr. 4500-Cl- A, B (APHA, 2012) 

Condutividade elétrica 
(CE) 

Eletrométrica através de medidor de leitura direta 2510: A, B (APHA, 2012) 

DBO 
Winkler – Azida: Incubação a 20°C seguida de 
titulação. 

2120: A, B, C; 4500-O, C (APHA, 
2012) 

Fósforo Total (PT) 
Colorimetria: Digestão prévia seguida por 
determinação colorimétrica em 
espectrofotômetro. 

4500-P: A, B, E (APHA, 2012) 

Nitrogênio Total (NT) 
Destilação: Digestão prévia seguida por 
destilação e titulação. 

4500-NH3: B, C; 4500-NORG: A, B 
(APHA, 2012) 

pH Eletrométrica através de medidor de leitura direta 4500-H+ (APHA, 2012) 

Coliformes 
Termotolerantes (CTT) 

Tubos múltiplos (A1): Determinação do Número 
Mais Provável (NMP) de coliformes por 100 mL. 

9221-E (APHA, 2012) 

Micronutrientes: Al, Mn, 
Cd, Cu, Fe, Ni, Cr, Pb, Zn 

Espectrometria de Absorção Atômica (AAS): 
Digestão prévia seguida por leitura por chama ou 
forno de grafite.  

3000 (APHA, 2012) 

RAS: Cálcio1, Magnésio1, 
Sódio2. 

1Método titulométrico com EDTA; 2340-A,C; 3500-Ca; 3500-Mg 
(APHA, 2012) 

2Método fotométrico por chama; 3500-Na B; 3500-K B (APHA, 
2012) 

Fonte: O autor. 
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Índices de risco aplicado ao reúso agrícola 

 

 A partir do levantamento bibliográfico das legislações e diretrizes internacionais, 

associadas aos documentos norteadores nacionais, foram elencados os parâmetros 

de interesse sanitário para o reúso agrícola, e seus respectivos limites (Tabela 2), 

levando-se em consideração aqueles de maior impacto à saúde e ao ambiente, com 

histórico no semiárido nordestino. Os 14 parâmetros foram divididos em dois grupos, 

identificando os tipos de riscos propostos. Para os metais, Índice de Risco Tóxico 

(ITR), enquanto que os demais, Índice de Reúso Agrícola (IRA). Em se tratando dos 

metais, ainda que existam elementos com possibilidade de grandes impactos à saúde, 

como arsênio e mercúrio, não se tem registro de contaminação nas estações do 

semiárido, podendo, futuramente, serem incorporados, a partir de investigação 

especifica.  

  

Tabela 2. Limites de referência para reúso agrícola 

Fonte: Adaptado de AYERS; WESTCOT (1999); VON SPERLING (2002); CONAMA 357 (BRASIL, 
2005); WHO (2006); CONAMA 396 (BRASIL, 2008); CONAMA 430 (BRASIL, 2011); TRANI; TIVELLI; 
CARIJO (2011); EPA (2012). 

 

  Na normatização dos parâmetros, foram definidas onze classes, de zero 

(menor concentração) a um (maior concentração), com variação de 0,1 unidades 

decimais, compreendendo os limites para reúso agrícola (Tabela 2). Em seguida, a 

partir da equação 1, obtidos os valores normativos individuais, adaptados dos estudos 

de Santos et al. (2011) para reúso em piscicultura. Esse procedimento visa obter um 

conjunto de dados no intervalo definido para cada parâmetro, para posterior definição 

das curvas de normatização. 

Parâmetros Faixa de Concentração Índice correspondente 

Cloreto (mg Cl-/L) 70 – 530 

IRA 

Colif. Termotolerantes (NMP/100 mL) 103 - 105 

Condutividade elétrica (µS/cm) 500 – 2700 

DBO (mg O2/L) 60 – 120 

Fósforo Total (mg p/L) 4 – 30 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg N/L) 20 – 70 

pH 6,0 – 9,0 

Cádmio (mg/L) 0,001 – 0,01 

ITR 

Chumbo (mg/L) 0,1 – 5,0 

Cobre (mg/L) 0,2 – 1,0 

Cromo (mg/L) 0,05 – 0,10 

Manganês (mg/L) 0,2 – 2,0 

Níquel (mg/L) 0,2 – 0,5 

Zinco (mg/L) 2 – 5 

RAS 3 – 10 --- 
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𝑉𝑁 =
𝐶𝑐 − 𝐶𝑝

𝑁𝑐 − 1
                     (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1) 

Onde: 

VN = Valor Normativo por parâmetro. 

Cc = Concentração Crítica (máxima concentração do parâmetro) 

Cp = Concentração permissível (mínima concentração do parâmetro) 

Nc = Número de classes propostas (correspondente ao intervalo de 0 – 1, com variação de 0,1 

unidades). 

 

Para o potencial hidrogeniônico, considerando que valores menores que 6 e 

maiores que 9 são críticos, adotou-se como valor ideal a média dos dois (pH 7,5), 

recomendação proposta por Santos et al. (2011) e aplicável para esta situação. Dessa 

forma, utilizou-se duas normativas, uma com valores abaixo de 7,5 e outra, acima de 

7,5, tendo como limites os extremos 6 e 9. A Tabela 3 apresenta as concentrações 

dos parâmetros para cada índice normatizado. 

 

Tabela 3 – Intervalo de Normatização para os parâmetros analisados – esgoto tratado. 
 

Variáveis 
Valor 
Norm
ativo 

Normatização 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Cl-  (mg/L) 46 70 116 162 208 254 300 346 392 438 484 530 

CTT 
(NMP/100 

mL) 
1 x 105 1 x 103 1 x 105 2 x 105 3 x 105 4 x 105 5 x 105 6 x 105 7 x 105 8 x 105 9 x 105 1 x 106 

CE (µS/cm) 220 500 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 

DBO (mg 
O2/L) 

6 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 

PT (mg P/L) 2,6 4,0 6,6 9,2 11,8 14,4 17,0 19,6 22,2 24,8 27,4 30,0 

NT (mg N/L) 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

pH 
0,15 7,50 7,65 7,80 7,95 8,10 8,25 8,40 8,55 8,70 8,85 9,00 

-0,15 7,50 7,35 7,20 7,05 6,90 6,75 6,60 6,45 6,30 6,15 6,00 

Cd (mg/L) 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 

Pb (mg/L) 0,49 0,10 0,59 1,08 1,57 2,06 2,55 3,04 3,53 4,02 4,51 5,00 

Cu (mg/L) 0,08 0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 0,6 0,68 0,76 0,84 0,92 11,00 

Cr (mg/L) 0,005 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 

Mn (mg/L) 0,18 0,20 0,38 0,56 0,74 0,92 1,10 1,28 1,46 1,64 1,82 2,00 

Ni (mg/L) 0,03 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 

Zn (mg/L) 0,3 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 

Fonte: Adaptado de SANTOS ET AL. (2011). 

 

Definidas as concentrações individuais relacionados aos fatores de 

normatização, foi possível obter as equações lineares para cada parâmetro (y = Ax + 

B), relacionando parâmetro versus normatização (Tabela 4). A concentração individual 

obtida no monitoramento das estações representa o “x”, enquanto que “y” expressa o 

valor normativo para inserção na classificação dos índices.  

É importante destacar que os parâmetros que compõem os índices apresentam 

intensidades distintas dos riscos, nas condições de altas concentrações, 
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detalhamento disposto na Tabela 4. Dessa forma, um fator de impacto (Fi) foi 

associado individualmente, variável em três níveis (0,5; 1,0; 1,5), relacionados aos 

agravantes à saúde e ao ambiente. O primeiro (Fi = 0,5), refere-se aos casos de baixos 

riscos, com histórico de pouco comprometimento às culturas irrigadas, como fósforo, 

por exemplo (BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241). O fator moderado 

(Fi = 1,0) aplica-se às situações em que podem influenciar diretamente nas culturas, 

causando perdas significativas no processo, mas com níveis baixos em esgotos 

domésticos, como o nitrogênio (BLUM, 2003, p. 154; PIVELLI; KATO, 2006, p. 241; 

SILVA et al., 2015). No terceiro fator (Fi = 1,5), são enquadrados aqueles parâmetros 

de alto comprometimento ao ambiente, saúde, culturas, solo, com registros de 

elevadas concentrações em estações, como coliformes termotolerantes e DBO, por 

exemplo (Araújo, 2011). 

 

Tabela 4 – Equações de normatização e fatores de impactos para o reúso na agricultura. 
Parâm Eq. Norm. Fi Considerações (fator impacto) 

Cl- 
y = 0,0022x - 0,1522 

 
0,5 

Elevadas concentrações causam danos às culturas e solo. Considerando sua 
relação direta com a Condutividade Elétrica, adotou-se baixo fator. 

CTt 
y = 1*10-6x - 0,001 

 
1,5 

Os patógenos representam grandes riscos à saúde humana, animal. A presença 
em esgotos utilizados na irrigação poderá trazer contaminação indireta às 
culturas utilizadas na alimentação. 

CE  y = 0,0005x - 0,2273 1,5 

Representa o somatório dos sais existentes no esgoto aplicado ao reúso. 
Elevadas concentrações resultam em altos teores de cálcio, magnésio, cloretos, 
sódio, potássio, íons que podem comprometer o desenvolvimento de culturas, 
impactar o ambiente e comprometer a saúde.  

DBO  y = 0,0167x - 1 1,5 
Indicativo de poluição nos corpos aquáticos. Concentrações elevadas refletem 
ineficiência na operacionalização da estação.  

PT  y = 0,0385x - 0,1538 0,5 

Nutriente indispensável às culturas, não se tendo histórico de riscos ao solo, 
culturas e à saúde, em concentrações comumente identificada nas estações 
domésticas. Sua presença na composição do índice é fator investigativo em 
situações acima dos limites previstos, principalmente a longo prazo.  

NT y = 0,02x - 0,4 1,0 

Altos teores (maior que limite previsto) retarda a maturação, reduz a massa 
foliar, e produz colheitas de baixa qualidade. Os valores identificados nas 
estações geralmente estão compreendidos na faixa apresentada (Tabela 2), 
motivo pelo qual optou-se pela proposição do fator intermediário. 

pHBas. y = 0,6667x - 5 
0,5 

Em meio básico, quando combinado com alta salinidade e consequentemente, 
concentrações elevadas de dureza, carbonatos, bicarbonatos, ocasiona riscos 
ao ambiente.  

pHÁc. y = -0,6667x + 5 
Impacta diretamente no crescimento das plantas, quando da combinação ácida 
com teores elevados de metais pesados. 

Cd  y = 111,11x - 0,1111 1,5 
Alto poder tóxico a culturas, como feijão, mesmo em baixas concentrações. No 
homem, riscos de problemas no fígado e disfunções renais. 

Pb  y = 0,2041x - 0,0204 1,5 
Inibe crescimento de células vegetais e compromete desenvolvimento das 
culturas; bioacumulativo; risco de problemas à saúde humana (cérebro, rins); e, 
influenciar no desenvolvimento cognitivo de crianças. 

Cu  y = 1,25x - 0,25 1,5 
Causa restrições e compromete desenvolvimento de diversas culturas, em 
virtude de seu alto poder tóxico. 

Cr  y = 20x - 1 1,0 
Causador de problemas circulatórios; bioacumulativos em culturas e no solo. No 
entanto, não se tem dados científicos acerca da toxicidade as plantas, adotando-
se, neste caso, moderado fator de impacto. 

Mn  y = 0,5556x - 0,1111 0,5 Restrição a algumas culturas na combinação com solos ácidos. As 
concentrações comumente encontradas nas ETE do semiárido encontram-se 
inferior ao previsto na literatura. 

Ni  y = 3,3333x - 0,6667 0,5 

Zn  y = 0,3333x - 0,6667 0,5 Causa sensibilidade em diversas culturas; tóxico às plantas em variadas faixas.  

Fonte: POHLING (2009); EPA (2012). 
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 Por fim, propõs-se a criação dos Índice de Risco de Reúso na Agricultura (IRA), 

e o Índice de Toxicidade do Reúso (ITR), ambos adaptados de CETESB (2018); 

Santos et al. (2011), e definidos a partir das equações 2 e 3.  

 

𝐼𝑅𝐴 =  (
∑(𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐹𝐼1)

𝑛1
) × 100    (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

 

Onde, 

 IRA = Índice de Risco de esgoto tratado para reúso na agricultura 

  Parâmetros = Somatório dos valores dos parâmetros (condutividade elétrica, pH, DBO, nitrogênio, 

cloretos, fósforo e coliformes termotolerantes), obtidos individualmente a partir das equações de 

normatização (Tabela 4). 

 FI1 = Fator de impacto individual para cada parâmetro (Tabela 4). 

 n1 = N° de parâmetros utilizados (Tabela 2). 

 

𝐼𝑇𝑅 =  (
∑(𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝐹𝐼2

𝑛2
) ∗ 100    (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) 

Onde, 

 ITR = Índice de Toxicidade do Reúso do esgoto na Agricultura 

  Parâmetros = Somatório dos valores dos parâmetros (metais), obtidos individualmente a partir das 

equações de normatização (Tabela 4). 

 FI2 = Fator de impacto individual para cada parâmetro (Tabela 4). 

 n2 = N° de parâmetros utilizados (Tabela 2). 

  

Com os índices definidos é possível classificar os esgotos, baseado nos 

intervalos de risco apresentados na Tabela 5, com percentuais distintos, de risco zero 

a muito alto, e variação de 20 pontos percentuais, numa escala de 0 a 100 (CETESB, 

2018).  

 
Tabela 5 – Classificação do Risco do reúso na agricultura. 
 

Intervalo do IR (%) Classificação do Risco 

0 – 20 Sem risco 
21 – 40 Baixo 
41 – 60 Moderado  
61 – 80 Alto 
81 – 100 Muito alto 

Fonte: O autor. 
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A classificação proposta possibilita aos gestores e usuários, o conhecimento 

dos riscos e impactos existentes no reúso agrícola, sendo neste caso, exclusivamente 

para o esgoto doméstico. Os dados do monitoramento realizado nas estações foram 

utilizados para definição dos índices, e diagnosticar a situação atual dos esgotos 

aplicados à essa atividade. 

 

Classificação salina aplicada ao reúso agrícola 

  

 A classificação do risco salino para fins de irrigação, definidos a partir da 

determinação da Razão de Adsorção de Sódio (RAS), possibilita a identificação do 

cenário atual, e seus possíveis impactos no solo e cultura, mediante as 

recomendações de Richards (1954); Cordeiro (2001). Para essa investigação, 

considerou-se a faixa proposta para os parâmetros envolvidos (sódio, cálcio, 

magnésio) aplicados ao reúso (capítulo 2), definidos pela equação 4, os quais são 

divididos em três classes de restrição. Baixa (RAS ≤ concentração mínima); Moderada 

(RAS compreendido entre o valor mínimo e máximo); Severa (RAS > concentração 

máxima). 

 

𝑅𝐴𝑆  
𝑁𝑎+

(√𝐶𝑎++ + 𝑀𝑔++

2 )

          (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

Onde, 
 
RAS: Razão de Adsorção de Sódio 
Na+, Ca++, Mg++: Concentração dos cátions sódio, cálcio e magnésio, em miliequivalentes por litro de 
solução (meq/L). 

  

3. Resultados e Discussão 

 

 O reúso agrícola é uma atividade alternativa para minimizar o déficit hídrico 

global, oferecendo ainda, possibilidade de desenvolvimento local, implicando em 

avanços sociais, econômicos e ambientais (Mancuso; santos, 2007; UCKER et al., 

2013). No cenário estudado, as estações potiguares de Caiçara do Rio do Vento, 

Parelhas, Pedro Velho e Santana do Seridó, com histórico de reúso agrícola, foram 

avaliadas para definição dos riscos existentes. As Tabelas 6 a 9 apresentam os 

valores mínimo, médio e máximo dos índices (IRA, ITR), e as concentrações de cada 

parâmetro.  
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Tabela 6 – Resultados do Monitoramento – ETE Caiçara do Rio do Vento 

Parâmetros 
IRA 

(Min.) 
IRA 

(Méd) 
IRA 

(Máx) 
Parâmetros 

ITR 
(Min.) 

ITR 
(Méd) 

ITR 
(Máx) 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 1635 1719 1783 Cádmio (mg/L) < 0,002 0,01 0,04 

Cloretos (mg/L) 255 271 250 Chumbo (mg/L) 0,06 0,08 0,18 

Coliformes term. (NMP/100 mL) 7 x 104 7 x 106 2 x 107 Cobre (mg/L) 0,01 0,01 0,04 

DBO5 (mg O2/L) 65 184 354 Cromo (mg/L) < 0,005 0,01 0,01 

Nitrogênio total (mg N/L) 37 38 46 Manganês (mg/L) 0,47 0,14 0,06 

pH 6,8 7,2 7,4 Níquel (mg/L) < 0,01 0,02 < 0,01 

Fósforo total (mg P/L) 12 13 9 Zinco (mg/L) 0,05 0,03 0,04 

IRA 29 69 69 ITR 1 18 21 

Classificação Baixo Alto Alto Classificação SR SR Baixo 

Fonte: O autor. 

Nota: Valores abaixo do limite de quantificação são expressos como < LQ (valor de cada parâmetro) 

 

A estação de Caiçara do Rio do Vento apresenta altas concentrações de sais 

(representada pela Condutividade), DBO e coliformes termotolerantes. Em relação ao 

primeiro, culturas mais sensíveis poderão sofrer impactos que influenciem seu 

desenvolvimento (SILVA et al., 2011), sendo recomendado o uso em solos com boa 

drenagem e para plantas tolerantes aos sais. Os menores e maiores valores 

registrados ocorreram nos meses de fevereiro/2018 e setembro/2017, 

respectivamente, enquadrados como alto risco salino, baseados nas recomendações 

de Richards (1954); Ayers; Westcot (1999); Cordeiro (2001). Ressalta-se que o valor 

máximo proposto para esse parâmetro aplicado ao reúso agrícola, foi de 2700 µS/cm. 

Rebouças et al. (2010) utilizou esgoto tratado na irrigação de feijão-caupi, com 

condutividade elétrica 1750 µS/cm, obtendo resultados consideráveis no 

desenvolvimento do produto. No entanto, não se tem informações dos impactos no 

solo, a médio e longo prazo.   

Para a DBO, observou-se concentração acima de 50% do limite proposto, 

estando esse valor acima inclusive para fins de lançamento em corpos aquáticos, 

normatizado em 120 mg/L (BRASIL, 2011). A densidade média de CTt apresentada 

encontra-se acima das diretrizes internacionais para o reúso agrícola (WHO, 2006; 

EPA, 2012), não estando em condições de segurança para uso na atividade. Ao longo 

do período de monitoramento, foi possível registrar irrigação de culturas com esgoto 

tratado da estação, para fins de alimentação animal, como o capim elefante, resistente 

aos teores de sais registrados.  

Relativo aos metais, apenas o cádmio apresentou níveis acima da faixa 

recomendada (ITR máximo), o que pode implicar em riscos individuais ao ambiente, 

culturas e saúde. Zuba Júnio et al. (2011), investigou as concentrações deste 
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elemento tanto no esgoto quanto na palha do milho irrigado, não diagnosticando efeito 

bioacumulativo.  

Em se tratando da avaliação dos riscos, através dos índices médios para o 

emprego na agricultura, as baixas concentrações de metais corroboram para um 

enquadramento sem risco para o ITR. Utilizando o IRA, o esgoto enquadra-se como 

de alto risco, impactados pelos valores registrados de DBO, CTt e CE. 

 
Tabela 7 – Resultados do Monitoramento - ETE Parelhas 

Parâmetros 
IRA 

(Min.) 
IRA 

(Méd) 
IRA 

(Máx) 
Parâmetros 

ITR 
(Min.) 

ITR 
(Méd) 

ITR 
(Máx) 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 3120 3023 2370 Cádmio (mg/L) 0,22 0,22 0,33 

Cloretos (mg/L) 583 444 625 Chumbo (mg/L) < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Coliformes term. (NMP/100 mL) 2 x 107 2 x 107 4 x 107 Cobre (mg/L) < 0,01 0,01 < 0,01 

DBO5 (mg O2/L) 87 120 129 Cromo (mg/L) < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Nitrogênio total (mg N/L) 67 55 72 Manganês (mg/L) 0,04 0,05 0,02 

pH 7,4 7,4 7,4 Níquel (mg/L) < 0,01 0,02 0,02 

Fósforo total (mg P/L) 9,6 9,6 8,3 Zinco (mg/L) 0,03 0,03 0,02 

IRA 75 84 85 ITR 5 2 7 

Classificação Alto 
Muito 
Alto 

Muito 
Alto 

Classificação 
SR SR SR 

Fonte: O autor. 

Nota: Valores abaixo do limite de quantificação são expressos como < LQ (valor de cada parâmetro) 

 

O funcionamento da estação de Parelhas enfrenta resistências por parte da 

população, pelos impactos de odor e proliferação de mosquitos, constatada na 

percepção realizada no local. Dentre os parâmetros monitorados, a condutividade 

elétrica, os cloretos e coliformes termotolerantes contribuem para o IRA apresentado 

na Tabela 7, sendo possível associar o resultado às condições de operacionalização 

e formatação do sistema, composto por uma lagoa facultativa, eficiente na redução de 

matéria orgânica (DBO), primariamente. Os valores registrados para este parâmetro 

(DBO) são indicativos de baixa eficiência, situação ratificada por Araújo (2011); Souza 

(2018). Relativo aos coliformes termotolerantes, o sistema local não dispõe de lagoa 

de maturação, eficaz na redução de até 99,99% de patógenos, justificando as 

concentrações elevadas apresentadas (VON SPERLING, 2002, p. 14; 106). 

A condutividade e cloretos, indicativos de sais no esgoto, registraram 

concentrações médias que ultrapassam as faixas de segurança proposta para o reúso 

aplicado na agricultura. Ainda que agricultores locais desenvolvam normalmente a 

atividade na região, nas condições apresentadas, as plantas cultivadas não se 

desenvolvem adequadamente, podendo inclusive sofrer alterações na qualidade do 

produto quanto a sabor, peso, dentre outros. Segundo Silva et al. (2001), teores de 

cloretos acima de 350 mg/L são nocivos a inúmeras culturas. No solo, o excesso pode 
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ocasionar a sodificação, de modo a provocar danos à sua estrutura, reduzindo a 

velocidade de infiltração da água com consequentes efeitos sobre as plantas (BLUM, 

2003, p. 151-152; BARROSO; WOLFF, 2016). 

A avaliação do esgoto para o reúso na agricultura apresenta um diagnóstico de 

risco muito alto (IRA), tanto para agricultores, como consumidores final dos produtos 

cultivados. Os metais, ainda que os índices finais classifiquem o esgoto como sem 

risco (ITR), as elevadas concentrações de cádmio registradas são preocupantes, 

sendo necessário aprofundamento na pesquisa, em trabalhos futuros, visando 

diagnosticar os impactos locais a médio e longo prazo, inclusive, com estudo 

investigativo das culturas irrigadas. Ademais, para a Agência de Proteção Ambiental 

americana (EPA), o cádmio ocupa o quarto lugar dentre os metais pesados mais 

perigosos, no universo de 275 substâncias tóxicas, implicando no ambiente e na 

saúde dos seres humanos. Nestes, quando acumulados no organismo em níveis altos, 

causam desde anemias lesões renais doenças cardiovasculares e câncer 

(RODIGUES et al., 2017). 

 
 
Tabela 8 – Resultados do Monitoramento - ETE Pedro Velho 

Parâmetros 
IRA 

(Min.) 
IRA 

(Méd) 
IRA 

(Máx) 
Parâmetros 

ITR 
(Min.) 

ITR 
(Méd) 

ITR 
(Máx) 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 693 776 982 Cádmio (mg/L) < 0,002 0,01 0,01 

Cloretos (mg/L) 102 117 138 Chumbo (mg/L) 0,02 0,26 0,75 

Coliformes term. (NMP/100 mL) 4 x 104 2 x 107 8 x 106 Cobre (mg/L) 0,01 0,01 0,01 

DBO5 (mg O2/L) 29 101 225 Cromo (mg/L) 0,01 0,02 < 0,005 

Nitrogênio total (mg N/L) 20 22 35 Manganês (mg/L) < 0,01 0,04 0,01 

pH 6,5 7,0 7,0 Níquel (mg/L) < 0,01 0,01 < 0,01 

Fósforo total (mg P/L) 4,3 5,4 10,9 Zinco (mg/L) 0,04 0,02 0,03 

IRA 9 44 58 ITR 1 13 24 

Classificação Baixo Moderado Moderado Classificação SR SR Baixo 

Fonte: O autor. 

Nota: Valores abaixo do limite de quantificação são expressos como < LQ (valor de cada parâmetro) 

 

A ETE Pedro Velho, apresentou classificação moderada do ponto de vista de 

segurança para a aplicação do esgoto na agricultura. Os CTt e a DBO foram os 

parâmetros de maiores concentrações frente aos limites previstos. O primeiro, acima 

dos previstos nas diretrizes internacionais aplicadas ao tema (WHO, 2006). O 

segundo, com valores máximos da ordem do dobro do previsto, e médio próximo às 

condições limites. Relatos dos moradores confirmaram, através da percepção, 

constantes vazamentos na estação elevatória, produzindo impactos à saúde da 

população residentes nas proximidades da estação, bem como de ordem social e 

econômica (Capítulo 1). 
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O índice de Risco Tóxico obteve classificação média sem risco. Semelhante as 

demais estações, o cádmio foi o único elemento com valores acima do previsto, 

oferecendo riscos individuais a culturas, como feijão, cultivada no local, sendo 

relevante a investigação continuada para análise de bioacumulação e consequente 

riscos à saúde (EPA, 2012). 

 

Tabela 9 – Resultados do Monitoramento - ETE Santana do Seridó 

Parâmetros 
IRA 

(Min.) 
IRA 

(Méd) 
IRA 

(Máx) 
Parâmetros 

ITR 
(Min.) 

ITR 
(Méd) 

ITR 
(Máx) 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 2310 2957 2470 Cádmio (mg/L) 0,11 0,28 0,89 

Cloretos (mg/L) 495 662 572 Chumbo (mg/L) < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Coliformes term. (NMP/100 mL) 2 x 103 8 x 105 5 x 106 Cobre (mg/L) < 0,01 0,01 0,01 

DBO5 (mg O2/L) 52 64 33 Cromo (mg/L) < 0,005 0,01 < 0,005 

Nitrogênio total (mg N/L) 24 26 22 Manganês (mg/L) 0,08 0,14 0,04 

pH 8,0 7,9 7,8 Níquel (mg/L) < 0,01 0,02 0,02 

Fósforo total (mg P/L) 8,3 11,3 9,8 Zinco (mg/L) 0,01 0,01 0,01 

IRA 31 47 54 ITR 2 2 19 

Classificação Baixo Moderado Moderado Classificação SR SR SR 

Fonte: O autor. 

Nota: Valores abaixo do limite de quantificação são expressos como < LQ (valor de cada parâmetro) 

 

Em Santana, o Esgoto produzido é aplicado na irrigação de palmas, capim 

elefante, feijão e melancia. As concentrações de sais, característica da região, foram 

decisórias para a classificação moderada dos esgotos. Segundo Silva et al. (2011), os 

sais comprometem o desenvolvimento de culturas e causa colmatação no solo, 

tornando-o improdutivo a médio e longo prazo, sendo necessário investigação 

continuada para estudo dos impactos gerados com a continuidade da atividade local. 

Souza (2018), em pesquisas na estação registrou valores da ordem de 3.300 µS/cm.  

Para os metais, a combinação das concentrações individuais possibilitou o 

enquadramento sem risco. A exemplo de Parelhas, foram registrados altos valores de 

cádmio, sendo de extrema importância o acompanhamento local para maior 

aprofundamento e identificação das fontes de origem. 

Na classificação do risco salino, a partir da Razão de Adsorção de Sódio (RAS), 

na Tabela 10 descreve-se as condições médias das estações monitoradas. 

  De acordo com Ayers; Westcot (1999); EPA (2012), o RAS classifica a água 

usada na irrigação (adaptado neste caso para esgoto), em três níveis - baixo, 

moderado e severo. O primeiro, para valores menores que 3; o segundo, entre 3 e 9 

e, o terceiro, valores acima de 9. Para as ETE monitoradas, apenas Pedro Velho, em 

virtude das concentrações de sais registradas no esgoto, enquadrou-se no primeiro 

nível, com RAS inferior a 3,0. Nestas condições, Silva et al. (2011), teve bom 
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rendimento na irrigação de pinhão-manso, em experimento na Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG/PB). As demais, enquadram-se na restrição moderada, 

tal como estudos no semiárido nordestino e no sudeste do país, com valores de RAS 

entre 6 e 8 (SILVA, 2004; REBOUÇAS et al., 2010; CUBA et al., 2015). Há de ressaltar 

ainda os altos valores de sódio observados nas ETE Caiçara, Parelhas e Santana do 

Seridó. Segundo Silva et al. (2011), este micronutriente, em baixas concentrações, é 

importante para o desenvolvimento das plantas, mas, em níveis acima de 70 mg/L 

podem causar impermeabilização e salinização do solo. 

 
Tabela 10 – Classificação do Risco Salino 

 

Variáveis 

Estações monitoradas (Esgoto tratado) 

Caiçara do Rio do 
Vento 

Parelhas Pedro Velho 
Santana do 

Seridó 

Cálcio (mg/L / meq/L) 33,39 1,67 38,09 1,90 21,55 1,08 78,33 3,91 
Magnésio (mg/L / meq/L 34,32 2,82 68,50 5,63 19,85 1,63 77,16 6,35 

Sódio (mg/L / meq/L) 188,89 8,22 302,00 13,14 72,32 3,15 333,83 14,52 

RAS 5,48 6,77 2,70 6,41 

Fonte: O autor. 

  

 Comparativamente, as estações de Caiçara e Parelhas, apresentaram os 

resultados mais elevados em todos os índices (IRA, ITR, RAS), sendo possível 

concluir que tais índices interagem entre sim, não representando resultados isolados. 

  

4. Considerações finais 

 

O reúso agrícola de esgoto tratado tem sido uma pratica amplamente utilizada 

no semiárido nordestino. No entanto, as condições de operacionalização das estações 

comprometem a qualidade e segurança ambiental, conforme diagnóstico realizado e 

apresentado no presente estudo.  

Diante dos resultados, conclui-se que relativo aos índices de toxidez (ITR), 

todas as quatro estações não apresentam risco na combinação das concentrações 

dos metais. Para o IRA, as ETE Santana e Pedro Velho registraram as menores 

classificações, enquadrando-as como risco moderado, não dispensando cuidados 

especiais para a aplicação do esgoto em atividades de reúso agrícola. As condições 

das estações de Caiçara (risco alto) e Parelhas (risco muito alto) necessitam 

continuidade do monitoramento e investigação dos impactos a médio e longo prazo 

no solo, além do estudo das características do produto irrigado.  



103 

 
 

 

 

Dentre os parâmetros utilizados nos índices, os de maior impacto na 

composição da classificação, em virtude dos altos valores, foram coliformes 

termotolerantes, condutividade elétrica, cloretos e DBO (IRA), além de Cádmio (ITR).  

Por fim, mesmo diante de um cenário com consideráveis riscos ambientais, a 

irrigação do esgoto na agricultura desenvolve-se normalmente nos municípios 

pesquisados, bem como em diversas localidades do semiárido, com produtividade 

contínua de diversas culturas para alimentação animal e humana. Nesse sentido, a 

continuidade da pesquisa possibilitará aprofundamentos ao diagnóstico ora 

apresentado, como a investigação das condições das culturas e solo irrigados. O 

primeiro, comparando o produto irrigado com outras realidades de irrigação. Para o 

segundo, o monitoramento a médio e longo prazo possibilitará identificar os impactos 

de salinização e toxicidade gerados no ambiente; avaliação de compostos orgânicos 

e outros organismos patogênicos; investigação das fontes de contaminação de metais 

pesados como cádmio; delineamento dos fatores de impactos para melhor definição 

dos valores aplicados, a partir de dados estatísticos ou percepção junto a 

pesquisadores; além da validação dos índices nas distintas estações do semiárido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O reúso agrícola de esgoto tratado tem sido comprovadamente uma alternativa para 

mitigar o déficit hídrico, implementado há anos por vários países em situações similares à 

realidade atual vivenciada no semiárido nordestino, de modo a beneficiar a sociedade e o meio 

ambiente. No entanto, nos ambientes estudados, os riscos da implementação desta tecnologia 

podem estar associados a problemáticas ambientais, de saúde, de ordem social e econômica, 

percebidos em grande parte pela falta de fiscalização e regulamentação desta atividade.  

Diante dos resultados, conclui-se que relativo aos índices de toxidez (ITR), todas as 

quatro estações não apresentam risco na combinação das concentrações dos metais. Para o IRA, 

as ETE Santana e Pedro Velho registraram as menores classificações, enquadrando-as como 

risco moderado, não dispensando cuidados especiais para a aplicação do esgoto em atividades 

de reúso agrícola. As condições das estações de Caiçara (risco alto) e Parelhas (risco muito alto) 

necessitam continuidade do monitoramento e investigação dos impactos a médio e longo prazo 

no solo, além do estudo das características do produto irrigado. Dentre os parâmetros utilizados 

nos índices, os de maior impacto na composição da classificação, em virtude dos altos valores, 

foram coliformes termotolerantes, condutividade elétrica, cloretos e DBO (IRA), além de 

Cádmio (ITR).  

Por fim, mesmo em meio a um cenário com consideráveis riscos ambientais e à saúde, 

a irrigação do esgoto na agricultura desenvolve-se normalmente nos municípios pesquisados, 

bem como em diversas localidades do semiárido, com produtividade contínua de diversas 

culturas para alimentação animal e humana. Nesse sentido, a continuidade da pesquisa 

possibilitará aprofundamentos ao diagnóstico ora apresentado, como a investigação das 

condições das culturas e solo irrigados. O primeiro, comparando o produto irrigado com outras 

realidades de irrigação. Para o segundo, o monitoramento a médio e longo prazo possibilitará 

identificar os impactos de salinização e toxicidade gerados no ambiente; avaliação de 

compostos orgânicos e outros organismos patogênicos; investigação das fontes de 

contaminação de metais pesados como cádmio; delineamento dos fatores de impactos para 

melhor definição dos valores aplicados, a partir de dados estatísticos ou percepção junto a 

pesquisadores; além da validação dos índices nas distintas estações do semiárido.  

 

 

 

 
 
 



107 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS DA PARTE INTRODUTÓRIA 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA: Atlas esgotos: despoluição de bacias 

hidrográficas. Agência Nacional de Águas, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 

Brasília: ANA, 2017, 88 p.  

 

ALVES, J. J. A.; NASCIMENTO, S. S. Transposição do Rio São Francisco: (des) caminhos 

para o semiárido do Nordeste brasileiro. Revista Espaço Acadêmico. Ano IX, n. 99, ago. 

2009. 

 

AMARO, A. Consciência e cultura do risco nas organizações. Territorium, Coimbra, n. 12, 

2005, p. 5-9. 

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the 

examination of water and wastewater. 22. ed., Washington. APHA, 2012. 

 

AMORIM, J. R. A. et al. Espacialização da porcentagem de sódio trocável do solo no 

perímetro irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, Aracaju/SE. Boletim de 

Pesquisa.  EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, 2010. 17 P.  

 

ARAUJO, A. L. C. et al. Avaliação operacional e da eficiência de sistemas de lagoas de 

estabilização no Rio Grande do Norte. Relatório Final de Pesquisa. Fundação Nacional de 

Saúde, 2011.  

 

ARRUDA. V.C.M. Diretrizes para utilização de água de reuso na agricultura: estudo de 

cenários no semiárido pernambucano. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011, 173p. 

 

AYERS, R.S. & WESTCOT, D.W. A qualidade de água na agricultura. 2.ed. Campina 

Grande: UFPB, 1999, 218p.  

 

AZEVEDO, P. R. L. et al. Efeito dos sais e da qualidade da água no solo e na planta. 

Agroecologia no Semiárido, v. 1, n. 01, p. 01 - 12, Jan/Jun. 2017. 

 

BAKOPOULOU, S. KUNGOLOS, A. Investigation of wastewater reuse potential in Thessaly 

region, Greece. Desalination, v. 248, 2009, p. 1029-1038. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Edição revista e ampliada. Lisboa: Edições 70, 

2011.  

 

BASTOS, R. K. X e BEVILACQUA, P.D. Tratamento e Utilização de Esgotos Sanitários. In: 

FLORÊNCIO et al. (Coord.). Normas e Critérios de Qualidade para o Reuso de Águas. 

Rio de Janeiro: ABES, 2006, p. 17-62. 

 

BAY, A.M.C.; SILVA, V.P. Percepção ambiental de moradores do bairro de liberdade de 

Parnamirim/RN sobre esgotamento sanitário. v. 3, p. 97-112, 2011. 

 

BECERRA-CASTRO, C. et al. Wastewater reuse in irrigation: A microbiological 

perspective on implications in soil fertility and human and environmental health, v. 75, p. 

117-135, fev. 2015. 



108 

 
 

 

 

 

BELTRÃO, B. A. et al. Diagnóstico do município de Caiçara do Rio do Vento (RN). 

Recife: CPRM/PRODEEM, 2005. 

 

BERGMANN, M. Análise da percepção ambiental da população ribeirinha do rio Santo 

Cristo e de estudantes e professores de duas escolas públicas, município de Giruá/RS. 

Dissertação (Mestrado em Ecologia), Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 

BERNARDI, C.C. Reúso de água para irrigação. Monografia (Especialização Lato Sensu 

MBA em Gestão sustentável da Agricultura Irrigada. ISEA-FGV/ECOBUSINESS SCHOOL. 

Brasília, 2003, 52p. 

 

BLUM, J. R. C. Critérios e padrões de qualidade da água. In: MANCUSO, P. C. S.; 

SANTOS, H. F. (eds). Reuso de água. 1. reimpressão. São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

 

BRANDÃO, C. J. et al. (Org.). Guia nacional de coleta e preservação de amostras: agua, 

sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. São Paulo: CETESB; Brasilia: 

ANA, 2011. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução n. 54 – 28 nov. 2005. 

Estabelece modalidades, diretrizes para a prática do reuso direto não potável de água e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 9 mar. 2006. 

 

_______. Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Resolução n. 357 – 17 mar. 2005. Dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 mar. 2005. 

 

______. Secretaria de Recursos Hídricos/Ministério do Meio Ambiente – Água: Manual de 

Uso. Brasília – DF, 2006. 

 

_______. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n. 396 – 03 abr. 2008. Dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 maio 2011. 

 

_______. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n. 430 – 13 maio 2011. Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n.  357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Diário Oficial 

da União, Brasília, 16 maio 2011. 

 

CASTANHEIRA, J. P. A.; BAYDUM, V. P. A. Percepção dos Impactos Socioambientais da 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Relatados pelos Moradores do Residencial Olho 

d´Água, Jaboatão dos Guararapes, PE. Revista Brasileira de Geografia Física, v.08, n.03, P. 

876-887, 2015. 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Índice da 

Qualidade de Água. Disponível em: < http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/informacoes-

basicas/indices-de-qualidade-das-aguas/>. Acesso em 28 ago. 2018. 

 

http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/informacoes-basicas/indices-de-qualidade-das-aguas/
http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/informacoes-basicas/indices-de-qualidade-das-aguas/


109 

 
 

 

 

CORDEIRO, G. G. Qualidade de água para fins de irrigação (Conceitos básicos e 

práticas). Petrolina, PE: Embrapa Semiárido, 2001, 32 p.  

 

CORREIA, L. A. M. B.; GALVÃO, M. L. M.; ARAÚJO, A. L. C. Geoprocessamento 

aplicado a gestão territorial urbana de Pedro Velho/RN. Geoconexões, ano 1, v. 1, P. 44-50, 

2015. 

 

DAGNINO, R. S.; JÚNIOR, S. C. Risco ambiental: conceitos e aplicações. Climatologia e 

Estudos da Paisagem. Rio Claro, v. 2, n. 2, jul.dez/2007, p. 50-87.  

 

DEL RIO, V. Cidade da mente, cidade real: percepção ambiental e revitalização na área 

portuária do Rio de Janeiro. In: Percepção Ambiental: a experiência brasileira. São Carlos: 

Studio Nobel: Universidade Federal de São Carlos, 1999, p. 3-22. 

 

EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF UNITED STATES (USEPA). 

Guidelines for Water Reuse. Washington: USEPA, 2012. 

 

FAGGIONATO, S. Percepção ambiental. 2005. Disponível em: 

<http://www.cdcc.sc.usp.br/bio/mat_percepcaoamb.htm>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

FERREIRA, K. C. D. et al. Adaptação do índice de qualidade de água da National Sanitation 

Foundation ao semiárido brasileiro. Revista Ciência Agronômica, v. 46, n. 2, p. 277-286, 

abr./jun. 2015. 

 

FILHO, D. B.; MANCUSO, P. C. S. Conceitos de reuso de água. In: MANCUSO, P. C. S.; 

SANTOS, H. F. (eds). Reuso de água. 1. reimpressão. São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

 

FILHO, P. C. O.; DUTRA; A. M.; CERUTI, C. Qualidade das Águas Superficiais e o Uso da 

Terra: Estudo de Caso Pontual em Bacia Hidrográfica do Oeste do Paraná. Floresta e 

Ambiente, v. 19, n. 1, p. 32-43, 2012. 

 

FLORÊNCIO, L. et al. Utilização de esgotos sanitários – Marcos conceituais e regulatórios. 

In: FLORÊNCIO L. et al (Coord.). Tratamento e utilização de esgotos sanitários. Rio de 

Janeiro: ABES, 2006, p. 1-16. 

 

GANOULIS, J. Risk analysis of wastewater reuse in agriculture. International Journal Of 

Recycling of Organic Waste in Agriculture, 2012, 1:3. P. 1-9. 

 

GARCIA, A. C. F. S. Açude Lucrécia como modelo da problemática da água no semiárido 

brasileiro: estudos genotóxicos e a relação entre saúde ambiental e humana. Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente), Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

2011. 117p. 

 

GIATTI, L. L. et al. Exposição à água contaminada: percepções e práticas em um bairro de 

Manaus, Brasil. Rev Panam Salud Publica, v. 28, n. 5, p. 337-343, 2010. 

 

GUEDES, J.A.; AMARAL, V.S. Percepção Ambiental das Comunidades Residentes no 

Entorno do Reservatório Tabatinga, Macaíba/RN. Sociedade e Território, v. 27, nº 1, p. 117-

137, jan/jun. 2015. 

 



110 

 
 

 

 

HESPANHOL, I. Potencial de reuso de água no Brasil: agricultura, indústria, município e 

recarga de aquíferos. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. (eds). Reuso de água. 1. Ed. 

São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Dados 

estatísticos. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 09 nov. 2018. 

 

_____. Caiçara do Rio do Vento. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/caicara-do-rio-do-vento/panorama. Acesso em 15 out. 

2018. 

 

_____. Parelhas. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/parelhas/panorama. 

Acesso em 15 out. 2018. 

 

_____. Pedro Velho. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pedro-

velho/panorama. Acesso em 15 out. 2018. 

 

_____. Santana do Seridó. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/santana-do-

serido/panorama. Acesso em 15 out. 2018. 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - IDEMA/RN (2008). 

Perfil do seu município – caiçara-do-rio-do-vento. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000013929.PDF>. Acesso em: 

28 abr. 2017. 

 

_________. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - 

IDEMA/RN (2008). Perfil do seu município – parelhas. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000013929.PDF>. Acesso em: 

28 abr. 2017. 

 

 

_________. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - 

IDEMA/RN (2008). Perfil do seu município – Pedro-velho. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000013929.PDF>. Acesso em: 

28 abr. 2017. 

 

 

_________. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - 

IDEMA/RN (2008). Perfil do seu município – Santana-do-serido. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000013929.PDF>. Acesso em: 

28 abr. 2017. 

 

 

JIMENEZ, B. et al. Wastewater, sludge and excreta use in developing countries: an 

overview. In: DRECHSEL, P. et al. (Eds.). Wastewater irrigation and health: assessing and 

mitigating risk in low-income countries. London, UK: Earthscan; Ottawa, Canada: 

International Development Research Centre (IDRC), Colombo, Sri Lanka: International 

Water Management Institute (IWMI), 2010, pp. 3-27. 

 

KELLNER, E.; PIRES, E. C. Lagoas de estabilização. Rio de Janeiro: ABES - Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1998. 244p. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/caicara-do-rio-do-vento/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/parelhas/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pedro-velho/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pedro-velho/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/santana-do-serido/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/santana-do-serido/panorama


111 

 
 

 

 

 

KRONEMBERGER, D. M. P. et al. Saneamento e Meio Ambiente. In: CAVARARO, R. 

(Org.). Atlas de Saneamento 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, v. 1, 268p. 

 

KUBLER; H; FORTIN, A; MOLLETA, L. Reúso de água nas crises hídricas e 

oportunidades no Brasil. Rio de Janeiro: ABES, 2015, cap. 2, p. 11-15. 43p. 

 

LILIAMTS, T.B.; MANCUSO, P. C.S. A geração de maus odores na rede coletora de esgotos 

do município de Pereira Barreto: um problema de saúde pública.  Saúde e Sociedade, v.12, 

n.2, p.86-93, jul-dez 2003. 

 

MALAFAIA, G; RODRIGUES, A. S. L. Percepção ambiental de jovens e adultos de uma 

escola municipal de ensino fundamental. Revista Brasileira de Biociências. Porto Alegre, v. 7, 

n. 3, p. 266 – 274, jul./set./2009. 

 

MARÇAL, D. A.; SILVA, C. E. Avaliação do impacto do efluente da estação de tratamento 

de esgoto ETE-Pirajá sobre o Rio Parnaíba, Teresina (PI). Eng. Sanitária e Ambiental, v.22, 

n.4, p. 761-772, jul./ago. 2017 

 

MARÇAL, W. S. et al. Bovinos e eqüinos como bioindicadores da poluição ambiental. 

Revista brasileira de Ciência Veterinária, v. 1O, n. 1, p. 16-20, jan./abr. 2003. 

 

MENDONÇA, S. R.; MENDONÇA, L. C. Sistemas sustentáveis de esgotos. 1ª ed. Digital, 

2018. São Paulo: Blucher, 2017, 364p. 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MI). Secretaria de Políticas de 

Desenvolvimento Regional. Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro, 2005. Disponível 

em: <http://www.integracao.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2017. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Atlas das áreas susceptíveis à 

desertificação do Brasil. Secretaria de Recursos Hídricos, Universidade Federal da Paraíba; 

Marcos Oliveira Santana (org.). Brasília: MMA, 2007. 

 

MOREIRA, W. W.; PORTO, E; SIMÕES, R. Análise de conteúdo: técnica de elaboração e 

análise de unidades de significado. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 13, n. 4, 

p. 107-114, 2005.  

 

MORUZZI, R.B. Reúso de água no contexto da gestão de recursos hídricos: impacto, 

tecnologias e desafios. OLAM – Ciência & Tecnologia, ano VIII, v. 8, n.3, p. 276, jul./dez. 

2008. 

 

MOTA, S. Água: Controle do desperdício e reúso. In: Klaus Hermanns. Água e 

desenvolvimento sustentável no semiárido. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2002, 

169p. 

 

NARDOCCI, A. C. Avaliação de riscos em reúso de água. In: MANCUSO, P. C. S.; 

SANTOS, H. F. (eds). Reuso de água. 1. Ed. São Paulo: Manole, 2007. 550 p. 

 

NETO, J. R. A. et al. Dinâmica da qualidade das águas superficiais para Irrigação em 

reservatórios do estado do Ceará, Brasil. Conexão Ciência e Tecnologia, Fortaleza/CE, v. 9, 

n. 1, p. 51 - 60, mar. 2015. 



112 

 
 

 

 

 

OLIVEIRA, L.; MACHADO, L. M. C. P. Percepção, Cognição, Dimensão Ambiental e 

Desenvolvimento com Sustentabilidade. In: VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. (org.). 

Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 129-

152, 280p. 

 

PAGANINI, W. S. Reúso de água na agricultura. In: MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. 

(eds). Reuso de água. 1. reimpressão. São Paulo: Manole, 2007. 586 p. 

 

PETROVICH, A.C.I.; ARAÚJO, M.F.F. Percepção de professores e alunos sobre os usos e a 

qualidade da água em uma região semi-árida brasileira. Educação ambiental em ação, [s.1], 

n. 29, 2009.  

 

PIVELLI, R. P.; KATO, M. T. Qualidade das águas e poluição: aspectos físico-químicos. 

Rio de Janeiro: ABES, 2006, 285p. 

 

POHLING, R. Reações químicas na análise de água. Fortaleza: Arte visual Gráfica e 

Editora LTDA, 2009, 334p. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Atlas 

Brasil 2010, Brasília, 2017.  

 

QADIR, M. et al. The challenges of wastewater irrigation in developing countries. 

Agricultural Water Management, v. 97, n° 4, 2010, p. 561-568. 

 

REBOUÇAS, L. et al. Crescimento do feijão-caupi irrigado com água residuária de esgoto 

doméstico tratado. Revista Caatinga, v. 23, n. 1, p. 97-102, jan./mar. 2010.  

 

RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington: 

United States Salinity Laboratory, 1954. 160 p. (USDA. Agriculture Handbook, 60). 

 

ROCHA, R.; PEZZINI, F. M.; POETA, J. Fontes de contaminação pelo chumbo e seus efeitos 

tóxicos na saúde ocupacional. Ciência em Movimento, v. 19, n. 39, 2017.2. 

 

ROLIM, H. O. R. et al. Qualidade dos efluentes de sistemas de tratamento biológico UASB e 

UCT para reúso agrícola. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 9, n. 02, p. 393-414, 

abr/jun. 2016. 

 

ROSA, L. G.; SILVA, M. M. P. Percepção ambiental de educandos de uma escola do ensino 

fundamental. In: VI Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2002, 

Vitória (ES). Anais eletrônico, Brasil, 2002. 

 

SANTOS, E. S. et al. Avaliação da sustentabilidade ambiental do uso de esgoto doméstico 

tratado na piscicultura. Eng Sanit Ambiental, v.16, n.1, p. 45-54, jan/mar 2011. 

 

SANTOS, S. M.; PAIVA, A. L. R.; SILVA, V. F. Qualidade da água em barragem 

subterrânea no semiárido. Agricultura Irrigada v.10, n. 3, p. 651 - 662, 2016. 

 

SANTOS, R. F.; MATSURA, E. E.; SANTOS, R. K. Implicações do reuso de efluente de 

esgoto doméstico tradado na irrigação agrícola. Acta Iguazu, Cascavel, v.4, n.2, p. 70-86, 

2015. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408002989


113 

 
 

 

 

 

SCHAER-BARBOSA, M.; SANTOS, M. E. P; MEDEIROS, Y. D. P. Viabilidade do reúso de 

água como elemento mitigador dos efeitos da seca no semiárido da Bahia. Ambiente & 

Sociedade, v. XVII, n. 2, p. 17-32, abr/jun. 2014. 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO RN (SEMARH). 

Diagnóstico das estações de tratamento de esgotos no Estado do Rio Grande do Norte. 

2017, 276p. 

 

SILVA, A.H.; FOSSÁ, M.I.T. Análise de Conteúdo: Exemplo de Aplicação da Técnica para 

Análise de Dados Qualitativos. In: IV Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e 

Contabilidade. Nov. 2013. 

 

SILVA, F. J. A. Salinidade de efluentes de lagoas de estabilização em Fortaleza, nordeste 

brasileiro. Rev. Tecnol., Fortaleza, v. 25, n. 1, p. 18-29, jun. 2004. 

 

SILVA, G. S.; JARDIM, W. F. Um novo índice de qualidade das águas para proteção da vida 

aquática aplicado ao Rio Atibaia, Região de Campinas/Paulinia – SP. Química Nova, v. 29, 

n. 4, p. 689-694, 2006. 

 

SOUSA, J. T. et al. Tratamento de esgoto para uso na agricultura do semi-árido nordestino. 

Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 10, n° 3, 2005, p. 260-265. 

 

SOUZA, M. C. Avaliação da prática do reúso com esgoto tratado em lagoas de 

estabilização no semiárido do RN.  Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária. Natal/RN,2018. 66P.  

 

TAVEIRA, J.A.M. O manejo de substratos na produção de hortaliças e flores. In: Seminário 

internacional de cultivo protegido em hortaliças e flores, 2000, Holambra. Resumos. 

Holambra (SP): Flortec Consultoria e Treinamento, 2000. p.1-10. 

 

TELLES, D.D. ; COSTA, R.H.P.G. Reúso da água : Conceitos, teorias e práticas. São 

Paulo : Blucher, 2. ed., 2010. 

 

TOMAZ, P. Água: pague menos (livro eletrônico). 1ª ed. O autor. 2010, 137p.  

 

TOZE, S. Reuse of effluent water—benefits and risks. Agricultural Water Management, v. 

80, n.1, p. 147-159, fev. 2006. 

 

TRANI, P. E; TIVELLI, S. W.; CARRIJO, O. A. Fertirrigação em hortaliças. 2. ed. rev. atual. 

Campinas: Instituto Agronômico, 2011, 51p (Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico 

IAC, 196). 

 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia – Um Estudo da Percepção, Atitudes e valores do Meio 

Ambiente. São Paulo: Difel, 1980. 288p. 

 

UCKER, F. E.; et al. Elementos interferentes na qualidade da água para irrigação.  Revista 

Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v. 10, n. 10, p. 2102-2111, 

jan/abr. 2013. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783774


114 

 
 

 

 

URBANO, V.R. Aplicação de água de reuso tratada no cultivo de alface (Lactuca Sativa 

L.). Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de São Carlos – São Carlos, 2013, 87p. 

 

VON SPERLING, M. Lagoas de estabilização. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: 

UFMG/DESA, v. 3, 2002.  

 

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for the safe use of wastewater, 

excreta and greywater. Volume 2: Wastewater use in agriculture. Geneva: WHO. 2006a. 

213p. 

 

WHYTE, A. 1978. La perception de L’environnement: lignes directrices 

méthodologiques pour les études sur le terrain. Notes techniques du MAB 5. Paris: 

UNESCO, 134 p. 

 

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). Relatório Mundial das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2016. In: TRAN, M.; 

KONCAGUL, E.; CONNOR, R. (org.). Itália: UNESCO, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 
 

 

 

ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL 

 

 

Comunidade: ______________________________________________________________________ 

 

Sexo: (    ) Feminino            (    ) Masculino  Iniciais do nome: ______________________ 

 

Idade: (    ) 18-20    (    ) 21-30    (    ) 31-40   (    ) 41-50       (    ) 51- 60    (    ) Acima de 60 

 

Ocupação: (  ) Do lar (  ) servidor público (  ) comerciante  (  ) autônomo       (  ) outros.  

 

Escolaridade:  
(   ) Sem escolaridade    (    ) Ens. fundamental  incompleto (   ) Ens. fundamental  completo       

(    ) Ens. médio incompleto    (    ) Ens. médio completo (    ) Superior incompleto  (    ) Superior completo 

 

Tempo de residência no entorno da estação de tratamento de efluente ou na comunidade: 
(   ) < 5 anos   (   ) Entre 5 e 10 anos  (   ) Entre 10 e 15 anos  (   ) Entre 15 e 20 anos  (   ) > 20 anos               

 

1. O(a) senhor(a) acha importante a existência da ETE no município? (   ) Sim (   ) Não.  Justifique. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. O(a) senhor(a) se considera prejudicado pela construção da ETE no município?  
Sim (  ) Não (  ) Por quê?_______________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião quem mais se beneficia com a ETE?_____________________________________ 

 

4. No seu ponto de vista, a ETE pode ocasionar problemas de saúde à população?  

(   ) Sim  (   ) Não.  Se sim, quais?_____________________________________________ 

 

5. As perguntas 5.1. a 5.7 são decorrentes à presença de odor nas estações.  

 

5.1. Você sente algum odor proveniente da lagoa?  (    ) Não  (    ) Sim.  

 

5.2. Em caso positivo na questão anterior, a partir das imagens abaixo, como você classifica seu 

nível de incômodo? 

 
 

 

5.3. Como você classifica a intensidade do odor? 

(  ) Não identifico odor  (  ) Muito fraco  (  ) Fraco (  ) Forte (  ) Muito forte 

 

5.4. Qual a frequência de percepção do odor advindo da ETE? 

(  ) Nunca senti qualquer odor (  ) Percebo ocasionalmente, raramente (  ) Maior em dias chuvosos 

(  ) percebo algumas vezes na semana (  ) Percebo diariamente. (  ) Maior em dias ensolarados  

 

   (   )    (   )                    (   )  (   ) 
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5.5. Quando perceptível, qual o horário em que o odor é mais forte?  

(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite  (  ) O dia inteiro. 

 

5.6. Se aplicável, quais sintomas (saúde) ou consequências (econômico, social) você associa ao 

odor? ____________________________________________________________________________ 

 

6. Em caso de reúso do esgoto tratado, em quais atividades o(a) senhor(a) utilizaria? 

(     ) agricultura (     ) animais    (     ) criação de peixes     (     ) higiene geral (    ) consumo humano     

(     ) NDA. 

 

7. O(a) senhor(a), se interessaria em participar de ações ambientais visando melhorias no 

funcionamento da ETE, bem como na qualidade de vida da população? Sim (    ) Não (   ), por quê?  

 

__________________________________________________________________________________ 
8. O (a) senhor (a) conhece alguma atividade de reúso na comunidade? Sim ( ) Não (   ) Se sim, qual(is)? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


