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RESUMO - O reúso de efluentes gerados nas estações de tratamento de águas (ETAs) quando 

tratados, surge como importante ferramenta para subsidiar ações de gestão na política ambiental e 

social de combate a possíveis impactos hídricos. Considerando que a água é um recurso finito e, que 

as águas residuárias geradas nos processos das ETAs são volumes expressivos, o presente estudo 

mostrou as relações que se estabeleceram entre a necessidade de tratar os efluentes de ETAs e 

destinar o uso para a agricultura irrigação. O resultado desta correlação evidenciou que quanto 

maior a diversidade de tratamento destes resíduos líquidos associados ao nível de qualidade de 

águas para irrigação, melhor será a forma de aproveitamento e, conseqüentemente, maior será sua 

contribuição para o desenvolvimento local sustentável de regiões sofre com a escassez hídrica, caso 

evidenciado na área de estudo/implantação da pesquisa, o semi-árido do Paraibano. Nesta 

perspectiva, o trabalho contribuiu para com a sensibilização do público alvo, grupo de agricultores, 

no tocante a conscientização e preservação do meio ambiente a partir do uso consciente das águas 

residuárias da ETA de Gravatá, estação responsável pelo abastecimento público da cidade de 

Campina Grande-PB e outras adjacentes. 
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REUSE OF WASTEWATER FOR ETAs THE PRODUCTION OF 

VEGETABLES 

 
 

ABSTRACT - The reuse of wastewater generated in water treatment plants (WTP) when treated, 

emerges as an important tool to support management actions on environmental and social policy to 

combat the possible impacts water. Considering that water is a finite resource and that the 

wastewater generated in the processes of water treatment plants are significant volumes, the present 

study showed the relationships established between the need to treat the effluents of water treatment 

plants and intended use for agriculture irrigation. The result of this correlation showed that the 

greater the diversity of treatment of these liquid wastes associated with the level of water quality for 

irrigation, the better way to use and, consequently, the greater its contribution to local sustainable 

development of regions suffering from shortages water, evidenced in the case study area / 

implementation research, the semi-arid region of Paraiba. In this perspective, the work contributed 

to the awareness of target group of farmers regarding the awareness and preservation of the 

environment from the conscious use of wastewater from ETA Gravatá station responsible for the 

public water supply of the city of Campina Grande -PB and other adjacent. 
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INTRODUÇÃO 

Na medida em que crescem as populações, cresce também a necessidade de demanda na 

oferta de água para humanidade. E associado a outros fatores relevante, destacam-se os cuidados 

com o manejo sustentável dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida. Uma das maiores 

preocupações atuais está em assegurar a oferta da água com qualidade, pelo simples fato de ser uma 

substância essencial à vida. 

Sob essa ótica, garantir a oferta da água em consonância com o que preconiza a legislação 

vigente, Resolução CONAMA n
o
 357, significa atender aos princípios éticos, contribuindo assim, 

de forma efetiva e zelosa com a população local, além de apresentar cuidados pragmáticos com a 

gestão pública numa perspectiva da sustentabilidade (BRASIL, 2005). 

Nesse contexto, a pesquisa surge a partir da necessidade de se adotar tecnologias alternativas 

direcionadas ao aproveitamento das águas residuárias geradas nos processos das principais ETAs do 

Estado da Paraíba, visando o seu uso na produção de hortaliças. As ETAs contempladas nesta 

investigação captam águas dos principais reservatórios existentes no Estado, a saber: os açudes 

Engenheiro Ávidos (Cajazeiras), São Gonçalo (Sousa), Jatobá/Farinha/Capoeira (Patos), Epitácio 

Pessoa (Campina Grande) e a barragem de Gramame/Mamuaba (João Pessoa). 

Com a escassez de água que atinge estas localidades, somado aos problemas de qualidade, 

torna-se uma alternativa potencial a economia hídrica a partir do reúso de efluentes de ETAs na 

agricultura irrigação, em particular na horticultura, visto que o setor agrícola demanda um grande 

consumo de água. 

Para correlacionar a importância da aplicação de tecnologias alternativas de tratamento de 

águas residuárias geradas nas ETAs com o desenvolvimento local e sua sustentabilidade, foi levada 

em consideração a participação dos atores sociais locais e institucionais. Momentos como esses se 

deram a partir de entrevistas semi-estruturadas, com rodadas dialogadas e aplicação de 

questionários, objetivando traçar o perfil socioeconômico da comunidade contemplada na pesquisa. 

Esses apanhados de informações fomentarão a criação de mecanismos geradores de políticas 

públicas locais e, por conseguinte, contribuíram nas tomadas de decisões frente ao reúso das águas 

residuárias de ETAs, sobretudo, nas áreas do semi-árido onde estão localizadas 4 ETAs das 5 

analisadas. 

Entende-se que a técnica de reuso tende a ser um eficiente instrumento para a gestão dos 

recursos hídricos de cada região contemplada. E os resultados dessa pesquisa contribuirão com a  

sustentabilidade em contextos locais, visto que se busca a economia hídrica em regiões de escassez 

e alternativas de aproveitamento destes líquidos nas atividades agrícolas, resguardando assim, os 

mananciais naturais das localidades para usos mais nobres. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa consistiu no levantamento de dados sobre os aspectos qualitativos e quantitativos 

das águas residuárias das ETAs contempladas, visando escolher uma estação para adotar 

tecnologias alternativas de tratamento destas águas geradas nos processos, para possíveis 

aproveitamentos e usos na agricultura familiar, por intermédio da irrigação, enquanto perspectiva 
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contributiva para o desenvolvimento local sustentável da comunidade beneficiada a partir do uso 

das referidas águas na agricultura irrigada. 

Portanto, realizou-se antes, uma caracterização quanto aos atributos físico-químicos e 

bacteriológicos, e a partir daí se escolheu a ETA de Gravatá para implantação da pesquisa-ação. A 

ETA de Gravatá fica localizada a margem direita da rodovia PB-148, entre os municípios de 

Queimadas e Boqueirão. A ETA de Gravatá é responsável pelo abastecimento público de água da 

cidade de Campina Grande e municípios adjacentes e, a vazão média de água tratada nesta ETA é 

de 5.400 m
3
/h. Todavia, a água residuária da ETA de Gravatá advém da lavagem dos filtros e 

demais tanques que compõe o sistema, quando lavados. E o volume total desta água chega 

aproximadamente a 60 m
3
/h, convertendo este volume numa escala diário corresponde 1.440 

m
3
/dia. 

Para a análise do estudo, tomou-se por base a técnica da triangulação dos dados (MARCONI 

e LAKATOS, 2009). Sendo esta, compreendida como uma combinação de diversos métodos no 

estudo de um mesmo fenômeno, consistindo na utilização de técnicas quantitativas como 

questionários, qualitativas como a observação e, investigativas como a análise de atributos. 

Segundo Fleury, Shinyashiki e Stevanato (1997), a eficácia da triangulação é fundamentada na 

premissa de que a deficiência de um único método será compensada pela eficiência do outro. 

A caracterização da água supracitada deu-se mediante tomadas de coletas como amostras, 

para uma investigação quanto aos atributos físico-químicos (Temperatura, Cor, Turbidez, pH, 

Acidez Total, Dureza Total, Condutividade, Salinidade, Alumínio, Nitrito, Nitrato, Amônia, 

Fosfato, Sulfato, Cloretos, Chumbo, Cobre, Zinco, Níquel, Cádmio, Boro, Oxigênio Dissolvido, 

Sólidos Totais Dissolvidos - SDT, DBO e DQO) e bacteriológicos (Coliformes totais e 

Termotolerantes). 

Os procedimentos de coleta, preservação, preparação e análises das amostras, tanto os 

parâmetros físico-químicos quanto os bacteriológicos, são os descritos no “Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater”, 21ª ed. APHA, 2005. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Água do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, campus João Pessoa-PB (com o apoio do Programa 

Monitoramento de Águas – PMA) e no Laboratório de Tecnologia Ambiental do Instituto 

Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP. E os resultados encontrados para os parâmetros 

supracitados, foram comparados com os Limites Máximos Permitidos para Lançamento de 

Efluentes (LMPLE) estabelecidos pela Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, que 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 

(BRASIL, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 estão dispostos os resultados obtidos na amostragem realizada para 

caracterização das águas residuárias da ETA de Gravatá, com base nos atributos analisados. 
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Tabela 1 – Resultados das análises físico-químicas 

Parâmetros 
Ponto de Coleta 

(Poço de descarte) 

Resolução CONAMA 

Nº357/2005 (LMP)* 

Temperatura (ºC) 23,0 < 40 ºC 

pH 6,50 5.5 a 9.0 

Cor (mg Pt/L) 160,0 75 

Odor NO Não Objetável (NO) 

Condutividade (S/cm, 25ºC) 128,0 - 

SDT (mg/L) 180,0 - 

Cloreto Total (mg/L de Cl) 195,0 250 

Cloro Residual Total (mg/L Cl) 0,1 0.01 

Turbidez (UNT) 146,0 100 

Dureza Total (mg/L) 132,0 - 

Dureza de calcio (mg/L) 60,0 - 

Dureza de Magnésio (mg/L) 72,0 - 

Alcalinidade (mg/L) 1,2 - 

Acidez Total (mg/L) 15,0 - 

OD (mg/L O2) 2,35 > 5.0 

DQO (mg/L O2) 40.0 - 

DBO5 DIAS a 20 ºC (mg/L O2)  12,0 5.0 

Nitrito (mg/L N) 0.05 1.0 

Nitrato (mg/L N) 32,2 10.0 

Sulfato (mg/L SO4) < 0,001 250 

Fosfato (mg/L) < 0,1 0.03 

Amônia (mg/L N pH ≤7.5)  < 0,001 3.7 

Chumbo Total (mg/L) < 0,01 0.5 

Cobre Total (mg/L) < 0,005 1.0 

Níquel Toal (mg/L) < 0,01 2.0 

Zinco Total (mg/L) 0,110 5.0 

Cádmo Total (mg Cd/L) < 0,001 0.2 

Bário Total (mg Ba/L) 0,138 5.0 

Alumínio Total (mg/L Al) 20,8 0.1 
(LMP)* - Limite Máximo Permitido. 

FONTE: Próprio autor. 

Analisando os resultados físico-químicos na água residuária da ETA investigada, se observa 

que alguns atributos apresentaram valores muito acima do limite máximo permitido pela Legislação 

Vigente (Resolução CONAMA nº357, 2005). Dentre estes destacam: Cor, Turbidez, Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato e Alumínio. 

Para expressar e avaliar a quantidade de sais solúveis na água (salinidade), a Tabela 1 destaca 

os parâmetros: Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), Cloretos, Dureza de 

Cálcio e Magnésio. Os resultados obtidos nestes atributos revelam que a água residuária em análise 

encontra-se com nível de salinidade preocupante. Segundo Lima (2008), o nível de sal presente na 

solução do solo esta correlacionado com os íons solúveis na água de irrigação e, os principais são os 

cátions de sódio, cálcio, magnésio e potássio e os ânions cloreto, sulfato, carbonato, bicarbonato, 

fluoreto e nitrato. Ainda na amostragem feita a partir do ponto de coleta (poço de descarte), foi 
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possível caracterizar as águas residuárias da ETA de Gravatá quanto aos parâmetros bacteriológicos 

e, os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 2, a seguir. 

Tabela 2 – Resultado da Análise bacteriológica  

Parâmetros 
Estimativa da densidade de 

bactérias 

Res. CONAMA 

nº357/2005 (LMPLE)* 

Coliformes Totais (NMP*) 
280 

200 Coliformes por 100 

mL em 80% das amostras Coliformes Termotolerantes (NMP*) 
NMP* - Número mais provável em 100 mL da Amostra 

(LMPLE)* - Limite Máximo Permitido para Lançamento de Efluentes. 
FONTE: Próprio autor. 

A Resolução CONAMA n° 357/2005, estabelece para a classe 1 o limite de 200 Coliformes 

Termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais, das amostras coletadas. Portanto, do ponto de vista 

bacteriológico, os resultados ilustrados na Tabela 2 revelam que a água residuária da ETA de 

Gravatá encontra-se com o nível de poluição ainda permitido pela Legislação. Porém, torna-se 

coerente entender que os resultados dos atributos físico-químicos analisados são fortes indicadores 

do nível de poluição da referida água. 

Neste aspecto, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias alternativas de tratamento 

capaz de assegurar resultados positivos quanto à qualidade dessa água, atendendo assim, as 

condições e padrões estabelecidos pela legislação vigente (CONAMA nº 357/2005). Para tanto, foi 

planejada e desenvolvida uma tecnologia alternativa de tratamento para a referida água, que teve 

como base o processo de filtração. Foram testados vários tipos de materiais (substratos) como 

agentes filtrantes, visto que, atuaram como adsorventes no processo de tratamento e, a relação 

destes seguem em destaque: S1 - biomassa seca de plantas aquáticas (Salvinia sp); S2 - casca do 

arroz in natura; S3 - casca do arroz macerada; S4 - casca do coco seca e triturada; S5 - casca do 

marisco macerada; S6 - carvão ativado do bagaço da cana-de-açúcar; S7 - carvão ativado do coco 

(endocarpo de coco da baía);  

Na Tabela 3 estão dispostos os resultados dos testes preliminares para adsorção dos 

respectivos íons, nitrato (NO3
-
) e alumínio (Al

+3
). Estes estão presentes nas amostras 1 e 2 (solução 

preparada com a água residuária da ETA de Gravatá), utilizando como adsorventes os 

materiais/substratos supracitados: 

Tabela 3 – Resultado da adsorção dos íons nitrato (NO3
-
) e alumínio (Al

+3
) 

Adsorventes 

(Materiais/Substratos) 

Amostra 1 

(94,2 mg/L deNO3
-
) 

Amostra 2 

(22,0 mg/L de Al
+3

) 

S 1 5,2 10,0 

S 2 72,8 8,8 

S 3 68,7 8,7 

S 4 48,4 7,9 

S 5 78,0 0,3 

S 6 78,5 < 0,01 

S 7 78,1 0,8 
FONTE: Próprio autor. 
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Figura 1c – Filtro montado na escala de campo (1,0 m
3
/h) Figura 1a – Filtro na escala real (25 m3/h) 

Figura 1b – Filtro na escala laboratorial (1L/h) 

Os substratos ficaram em contato com as amostras por um intervalo de tempo de 24 horas e, 

após filtração, determinou-se a concentração dos referidos íons. Daí, o nível de adsorção de cada 

substrato foi definido pela diferença entre os quantitativos dos íons presentes nas amostras 1 e 2, e 

os valores dos resultados obtidos. 

A partir dos estudos investigativos da adsorção dos materiais estudados, foi proposto e 

desenvolvido um filtro objetivando melhorar a qualidade da águas residuárias da ETA de Gravatá. 

E assim, esta água passou a ser aproveitada pelos agricultores que residem no entorna da estação, 

tendo sua aplicabilidade na agricultura familiar e, contudo, atendendo à níveis de qualidades 

exigidos pela legislação regulamentadora. 

Após os ensaios dos testes de adsorção, feitos em cada substrato como ilustrado na Tabela 3 e, 

diante dos resultados apresentados, foram escolhidos 04 (quatro) materiais adsorventes para 

montagem do filtro (Figura 1a), dentre os 07 (sete) testados. 

A escolha desses substratos foi ponderada mediante a diagnose da qualidade da água em 

estudo. E portanto, foi delineado um sistema de tratamento para as águas residuárias da ETA de 

Gravatá, considerando o uso do filtro alternativo montado a partir de materiais orgânicos, tais 

como:, a casca de ostra triturada, a biomassa seca e macerada de plantas aquáticas (Salvinia sp ), a 

casco do coco seco e macerado, e por fim, o carvão ativado. Todos estes materiais atuaram como 

adsorventes na retenção dos atributos presentes, em altas concentrações, nas águas residuárias da 

ETA de Gravatá. O referido filtro foi dimensionado para uma vazão contínua de água tratada e que, 

seu tamanho pode variar de acordo com a capacidade de filtração e o quantitativo de substratos 

utilizados. Para tanto, foram testados dois filtros com capacidades e vazões diferentes, o primeiro 

numa escala laboratorial ordenada em 1,0 L/h de vazão e; o segundo, numa escala de campo com 

1000 L/h de vazão, ambos estão ilustras respectivamente pela Figura 1b e 1c. 

Figura 1 – Montagem do Sistema de Filtração nas escalas de laboratório e campo. 

FONTE: Próprio autor. 
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CONCLUSÕES 

 

O aproveitamento dos efluentes de ETAs pode ser definido como a adoção de práticas, 

técnicas e tecnologias que propiciem a melhoria da eficiência dos seus usos. Pois, conservar água 

significa atuar de maneira sistêmica na demanda e na oferta. 

Ampliar a eficiência do uso desse recurso representa, de forma direta, o aumento da 

disponibilidade para os demais usuários, flexibilizando os suprimentos existentes para outros fins, 

bem como, atendendo ao crescimento populacional, à implantação de novas indústrias em 

consonância com a preservação e conservação do meio ambiente. 

Entende-se que no futuro próximo serão imprescindíveis a criação e aplicação de novos 

projetos, elaborados e administrados na perspectiva da sustentabilidade, para atender a demanda 

hídrica. E, o aproveitamento das supracitadas águas emerge como fontes alternativas de reuso de 

águas para agricultura irrigada, contribuindo assim, com a melhoria do desenvolvimento local 

sustentável. 
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