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Resumo: 

O crescimento da população e aspectos relacionados à distribuição e gerenciamento de recursos 
hídricos fazem com que seja extremamente importante a busca por sistemas de tratamento de esgoto 
simples e de baixo custo capazes de produzir efluentes com potencial de utilização para diversos 
fins compatíveis. Este trabalho apresenta um novo sistema aeróbio de tratamento de esgotos, que 
está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de baixo custo e simples 
operação, e que é capaz de produzir efluente com turbidez da ordem de 1 UT, SST de 2 mg/L e 
DQO de 54 mg/L. Efluentes com essas características já se mostram apropriados para serem 
utilizados em meio urbano, na agricultura, na hidropônia, e em diversos processos industriais. Além 
disso, as baixas concentrações de SST e DQO facilitam a posterior implementação de uma unidade 
de desinfecção, o que aumentaria ainda mais o leque de possibilidades de reutilização destas águas. 

Palavras-Chave: Reúso de Água; Uso de Esgoto Tratado; Recurso Hídrico Alternativo. 

 

LOW COST REACTOR FOR PRODUCTION OF WATER REUSE AS 
ALTERNATIVE WATER RESOURCE 

Abstract: 

Population growth and aspects related to distribution and management of water resources make the 
search for simple wastewater treatment systems and able to produce effluents with potential use for 
less noble purposes extremely important. This paper presents a new aerobic system wastewater 
treatment that have been being developed at the Federal University of Rio Grande do Norte, low 
cost and simple operation, and it is able to produce an effluent with turbidity less than 1 UT, TSS of 
2 mg/L and COD of 54 mg/L. Effluent with those characteristics already show suitable for use in 
urban areas, in agriculture, hydroponic, and in some industrial processes. Moreover, the low 
concentration of TSS and COD facilitate subsequent implementation of a disinfecting unit, which 
would further increase the range of possibilities for reuse this water. 
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INTRODUÇÃO: 

 O crescimento da população e aspectos relacionados à distribuição e gerenciamento de 
recursos hídricos, fazem com que seja extremamente importante um sistema de tratamento de 
esgotos domésticos com tecnologia de baixo custo de implantação e operação e que produza 
efluente com características que atendam ao reúso agrícola, industrial e/ou urbano não potável. 

 Dentre as possibilidades de reúso citadas, o reúso urbano não potável presenta-se bastante 
promissor. Contudo, alguns cuidados devem ser observados, principalmente em locais que tenham 
contato direto com as pessoas, como: parques, jardins, locais turísticos etc. 

Além da possibilidade de contaminação, Gobbi (2010) também cita os custos com a rede de 
dupla distribuição, entretanto, deve-se levar em consideração a economia de água potável e, 
consequentemente, o adiamento e até mesmo eliminação da necessidade de se buscar nos 
mananciais para abastecimento humano. Além disso, o uso de carro pipa mostra-se uma alternativa 
bastante eficiente para distribuição do efluente tratado. 

 O uso urbano não potável é definido por Chernicharo, et. al (2006) como restrito ou 
irrestrito. O uso urbano não potável irrestrito contempla usos como: irrigação de parques, campos 
esportivos, paisagísticos com acesso irrestrito etc. Já o reúso urbano não potável restrito diz respeito 
à utilização em: canteiros de rodovias, paisagismo com acesso controlado, uso na construção e no 
controle de poeira etc. 

Outra forma de reúso importante, principalmente no sertão nordestino, é a hidropônia, que 
além de produzir forragem verde hidropônica utilizada na alimentação animal, contribui na 
reciclagem de nutrientes, em especial do nitrogênio e fósforo, e redução nos custos com 
fertilizantes, que têm se mostrado cada vez mais elevados, contribuindo para reduzir o grave 
problema de eutrofização nos reservatórios no semiárido nordestino. Além disso, a presença desses 
nutrientes em corretos níveis, acarretam aumento da produtividade agrícola. 

A produção de forragem verde hidropônica se dá através da irrigação por escoamento laminar 
e tem vantagens como: ciclo curto e contínuo; independência das condições agroclimáticas; alta 
produtividade; baixo custo de instalação e produção; aplicabilidade em qualquer estação do ano; 
baixo consumo de água; baixa demanda de área. (MELO, et. al., 2006). 

Por esta razão, este trabalho tem por objetivo apresentar reator de alta eficiência e de baixo 
custo capaz de produzir água de reúso como recurso hídrico alternativo. 

  

MATERIAL E MÉTODOS: 

O efluente estudado foi produzido por um sistema localizado no espaço físico da Estação de 
Tratamento de Esgotos do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN – em Natal, que recebe essencialmente esgotos domésticos previamente tratados em um 
sistema anaeróbio composto por um decanto-digestor prismático retangular com duas câmaras em 
série, seguido por um pequeno filtro com brita nº4 de fluxo ascendente (Sistema RN), e por um 
filtro anaeróbio preenchido com peças plásticas. 

Os reatores são compostos por dois biofiltros aerados com 4,00 m de comprimento e 0,70 m 
de largura (Figura 1) e altura média para lâmina de esgoto de 1,20 m, perfazendo um volume útil de 
3,36 m3. 
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Figura 1: Planta baixa dos filtros utilizados na pesquisa 

 

Os filtros foram preenchidos com eletroduto corrugado cortado com comprimento médio de 
aproximadamente 3,00 cm, superfície específica no reator de 286 m2.m-3, e índice de vazios de 
90%. 

Estas características favorecem o desenvolvimento do biofilme e a retenção do lodo no 
interior do reator, sem, no entanto, apresentar perdas de cargas significativas ou caminhos 
preferenciais.  

Além disso, o índice elevado de vazios, somado com a aeração direta do lodo, proporciona 
um longo tempo de retenção celular, permitindo que a biomassa entre na fase de respiração 
endógena, consumindo o lodo retido. Isto aumenta a capacidade de retenção de lodo do reator e 
dispensa a necessidade de remoções periódicas de lodo e de decantador secundário.  

A aeração utilizada nesta pesquisa foi de 0,10 m3/min no primeiro filtro e 0,05 m3/min no 
segundo filtro. A vazão de esgoto foi de 10 m3/dia. 

Para está pesquisa foram realizadas 13 coletas entre 12 de setembro de 2012 e 19 de 
dezembro de 2012. 

 

RESULTADOS 
 

O Quadro 1 apresenta os resultados médios dos parâmetros analisados nos seguintes pontos 
de amostragem: ANA – efluente anaeróbio; AER1 – efluente do primeiro filtro aeróbio; AER2 – 
efluente do segundo filtro aeróbio e efluente final do sistema. 

 

Quadro 01: Resultados médios dos parâmetros analisados. 

Ponto 

Temp. 

(ºC) 

DQO 

(mg/L) 

N. 

Amoniacal 

(mg/L) 

N. 

Orgânico 

(mg/L) 

N-NO2 

(mg/L) 

N-NO3 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

pH 

Alcalinidade 

(mg CaCO3/L) 

Turbidez 

(UT) 

SST 

(mg/L) 

E.Coli  

(UFC/ 

100ml 

ANA 29 118 99 4,0 0,0 0,8 0,0 6,7 539,6 44,2 15,6 8x10
5
 

AER 1 29 77 38 2,1 1,4 12,7 2,3 6,8 209,3 1,2 7,0 1,8x10
4
 

AER 2 29 54 19 1,7 2,1 24,7 4,0 6,3 70,6 0,7 2,3 3,2X10
3
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Pelo fato das estações de tratamento de esgoto estarem localizadas geralmente em áreas 
urbanas, o reúso urbano não potável se mostra bastante interessante. Neste contexto, as pesquisas 
realizadas no âmbito do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico – PROSAB, apresentam as 
mais importantes recomendações para este tipo de reúso. 

De acordo com Florêncio, Bastos e Aisse (2006), que registraram resultados de suas pesquisas 
no âmbito do PROSAB, as águas que apresentam concentrações inferiores a 200 mg/100mL de 
coliformes termotolerantes  e menos de 1 ovo de helminto por litro podem ser destinadas ao uso 
urbano irrestrito não potável. E àquelas com concentrações menores de 1x104 mg/100mL de 
coliformes termotolerantes, e menos de 1 ovo de helminto por litro podem ser destinadas ao uso 
urbano restrito não potável.  

O efluente estudado apresenta concentração de coliformes termotolerantes que sugerem a sua 
utilização restrita em meio urbano. Com relação ao padrão de quantidade de ovos de helminto, este 
parâmetro não foi analisado, contudo, conforme afirmam Cavalcante, et. al. (2010) e Gobbi (2010) 
a configuração do sistema (tanque séptico, filtro anaeróbio, filtros aerados) é suficiente para garantir 
que este parâmetro esteja inferior a 1 ovo de helminto/L. 

Além disso, uma das características mais importantes dos filtros estudados pode ser observada 
analisando os valores médios de Turbidez e SST (ver figuras 02 e 03, respectivamente). Estes 
resultados mostram a grande capacidade dos filtros em reter os sólidos no interior dos interstícios, 
aumentando o tempo de retenção celular e permitindo que a biomassa entre na fase de respiração 
endógena, consumindo o lodo retido, e desta forma, dispensando uma etapa seguinte para separação 
de fases.  
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Figura 02: Valores médios para Turbidez 

 

A eficiência média na remoção da turbidez foi de 98%, reduzindo de 44,2 UT no afluente para 
0,7 UT no efluente final.  Para SST, a eficiência foi de85%, produzindo um efluente com 
concentração média de SST de 2,3 mg/L. Estes resultados sugerem que uma desinfecção com cloro 
ou ultra violeta seria facilmente aplicada, garantindo os padrões microbiológicos para utilização 
irrestrita não potável em meio urbano . 
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Figura 03: Valores médios para Sólidos Suspensos Totais 

 

O resultado médio de turbidez de 0,73 UT atendem ainda ao padrão mais rigoroso 
recomendado por Chernicharo, et. al. (2006)  que é 2 UT. 

Corroborando o que foi dito anteriormente, estes resultados de turbidez e SST indicam alta 
eficiência na remoção de ovos de vermes e protozoários. 

A análise da matéria orgânica, apresentada no Quadro 01 e na Figura 04, foi feita através da DQO, 
que mesmo sendo um parâmetro muito eficaz para determinação de contaminação tanto de origem 
doméstica com de origem industrial, não é contemplada pela legislação federal, estadual e 
municipal para determinar os padrões de qualidade de água para uso urbano não potável. Para 
possibilitar a comparação com a DBO foi utilizada a relação DQO/DBO de 5,8 apresentada por 
Araújo (2010), que estudou filtros aerados preenchidos com eletroduto cortado, com aeração similar 
ao proposto neste trabalho. Desta maneira, o valor de DBO considerado será de 9,3 mg/L, o que se 
enquadra no padrão mais rigoroso proposto por Chernicharo, et. al. (2006)  que é menor ou igual a 
10 mg/l. 
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Figura 03: Valores médios para DQO 
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O efluente em estudo também se apresenta bastante promissor no uso em hidropônia. Um dos 
problemas mais graves observados na utilização de esgoto tratado para substituir soluções nutritivas 
é a alta concentração de sólidos. Conforme afirmam Andrade Neto, et. al. (2005), o controle na 
redução de sólidos deve ser a preocupação mais frequente, sob pena de total insucesso. Ainda 
segundo os autores, os sólidos em suspensão, quando em grande quantidade, agregam-se ao sistema 
radicular da planta dificultando a oxigenação da planta e desencadeando um processo de 
anaerobiose, que produzirá gases que podem se tornar nocivos à planta. 

Andrade Neto, et. al. (2005), recomendam que a concentração SST esteja abaixo de 20 mg/L. 
Souza (2008), no estudo sobre produção de forragem verde hidropônica utilizando esgoto tratado, 
apresenta os valores de SST e DQO de 24,56 mg/L e 137,97 mg/L respectivamente, e produtividade 
de até 19,46 kg FVH. m2. Comparando com os valores de SST e DQO apresentados pelo sistema 
em estudo de 2,3 mg/L e 54 mg/L, pode-se esperar uma produção ainda maior. 

Outra possibilidade de utilização do efluente tratado no sistema desenvolvido na UFRN é na 
indústria de reciclagem. No estudo apresentado por Bordonalli e Mendes (2009), é retratado um 
sistema para a reutilização de água na lavagem de plásticos provenientes de lixões e aterros 
sanitários antes deles serem encaminhados para reciclagem. No processo de reciclagem de 
embalagens plásticas a água de grande importância, pois é responsável pela remoção de impurezas e 
detritos que estão contidas no material antes dele ser mandado para a reciclagem. 

Os autores propõem um sistema de reutilização da água no início do processo de reciclagem, 
por está razão os padrões exigidos para Turbidez, DQO e SST de 19 UT, 1.600 mg/L e 1.300 mg/L, 
respectivamente, são bem superiores à 0,7 UT, 54 mg/L e 2,3 mg/L apresentados pelos filtros 
estudados na UFRN. 

Portanto, de uma forma geral, fica a sugestão de uso do efluente do sistema de reatores do 
campus da UFRN como a entrada primária de água no sistema, evitando a perda de água mais pura 
usada para a lavagem do material reciclável, tendo em vista que esse efluente gerado corresponde, 
de forma qualitativa, ao que é atualmente usado nesse processo. 

 

 

CONCLUSÃO: 

O efluente produzido pelos filtros aeróbios em desenvolvimento na UFRN apresenta grande 
potencial para o reúso, apresentando-se como uma importante ferramenta no gerenciamento dos 
recursos hídricos. O efluente já se enquadra nos padrões recomendados pelos estudos realizados no 
âmbito do PROSAB para utilização em meio urbano de maneira restrita.  

Além disso, a baixa concentração de sólidos e turbidez e a presença de nitrogênio na forma de 
nitrato, indicam a utilização na agricultura e na hidropônia. 

Em alguns processos industriais, como na lavagem de plásticos provenientes de aterros 
sanitários, e que posteriormente serão encaminhados para reciclagem, o efluente estudado também 
se enquadra perfeitamente. 

A baixa concentração de sólidos e turbidez facilita ainda a implantação de uma etapa de 
desinfecção, o que aumentaria consideravelmente as possibilidades de utilização do esgoto tratado 
pelo sistema estudado. 
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