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RESUMO 
O trabalho teve por objetivo avaliar as possibilidades de reúso de efluentes de lagoas de estabilização, através 
de levantamento feito em estações de tratamento de esgoto existentes no Estado do Ceará. Foram estudadas 16 
lagoas de estabilização existentes no estado, para as quais foram determinados: qualidade do efluente final de 
cada sistema de tratamento usando lagoas de estabilização, em termos da presença de coliformes fecais, 
avaliando-se o potencial de reúso em irrigação - se restrita ou irrestrita; riscos de salinização do solo, se 
irrigado com efluentes das lagoas, em função da condutividade elétrica determinada para cada efluente. Com 
base em dados existentes para dois sistemas de tratamento usando lagoas de estabilização, avaliou-se o 
potencial de reúso de seus efluentes em irrigação, em termos da presença de helmintos. Em função das vazões 
de esgotos tratados, foram determinadas as áreas possíveis de serem irrigadas com os efluentes de 24 lagoas 
de estabilização existentes no Estado do Ceará. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reúso de águas; Lagoas de estabilização; Reúso em irrigação; Irrigação com esgoto. 
 
 
INTRODUÇÃO 
As lagoas de estabilização constituem sistema de tratamento de esgotos que vem sendo amplamente usado no 
mundo.  
 
No Brasil, as lagoas de estabilização foram introduzidas em 1960, pelo Engenheiro Benoit Almeida Victoretti, 
com a construção das lagoas de estabilização de São José dos Campos, São Paulo. Desde então, muitas lagoas 
foram construídas, assim como trabalhos têm sido desenvolvidos (KELLNER & PIRES, 1998). 
 
No Ceará, as primeiras unidades construídas, em meados da década de 70, foram lagoas facultativas primárias, 
localizadas na periferia de Fortaleza. A partir da metade da década seguinte, passaram a ser empregadas séries 
de lagoas, buscando-se critérios otimizados para os seus projetos (SILVA & SILVA, 1999). 
 
Atualmente, somente a Região Metropolitana de Fortaleza conta com 17 estações de tratamento de esgotos do 
tipo lagoas de estabilização, localizadas nas áreas não servidas pelo sistema de coleta e disposição oceânica. 
No interior do estado, estão sendo monitoradas pelo Laboratório Central da CAGECE (Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará) 11 lagoas de estabilização (BRANDÃO, 2000). 
 
De acordo com von SPERLING (1998), os sistemas de lagoas de estabilização constituem-se na forma mais 
simples para o tratamento de esgotos, havendo diversas variantes nesses sistemas, com diferentes níveis de 
simplicidade operacional e requisitos de área. 
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O efluente final das lagoas de estabilização normalmente é empregado na irrigação, devido, não somente à 
água, como também à presença de compostos minerais, nutrientes e compostos orgânicos. No entanto, o uso 
do esgoto deve ser controlado com cuidado para ser química e microbiologicamente seguro e não ser tóxico 
ou nocivo à plantação (KELLNER & PIRES, 1998). 
 
Sistemas integrados por lagoas de estabilização anaeróbia, facultativa e de maturação, com um tempo de 
detenção variando de 10 a 50 dias (dependendo da temperatura), podem produzir efluentes que alcançam as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde, em termos de bactérias e helmintos (HESPANHOL, 
1997). 
 
Para um efluente de uma estação de tratamento de esgoto ser utilizado para irrigação de culturas ingeridas 
cruas, como hortaliças e frutas, a Organização Mundial de Saúde recomenda a seguinte a qualidade 
microbiológica: média aritmética de ovos de helmintos no máximo igual a 01 ovo por litro; média geométrica 
do Número Mais Provável (NMP) de coliformes fecais por 100 mL igual ou inferior a 1.000 (HESPANHOL 
& PROST, 1993). 
 
A utilização de águas residuárias em irrigação deve ser feita considerando alguns aspectos (MOTA, 2000): 
 
- qualidade desejada para o efluente a ser usado: 
- tipo de tratamento a ser aplicado ao esgoto bruto; 
- seleção das culturas a serem irrigadas; 
- técnicas de irrigação a serem utilizadas; 
- medidas de controle ambiental a serem adotadas. 
 
Neste trabalho, procurou-se avaliar as possibilidades de reúso de efluentes de lagoas de estabilização, em 
irrigação, através de levantamento feito em 16 estações de tratamento existentes no Estado do Ceará. Foram 
levantadas as características dos efluentes dos sistemas estudados, com relação à condutividade elétrica 
(salinidade) e número de coliformes fecais. Para dois sistemas de tratamento usando lagoas de estabilização, 
avaliou-se o potencial de reuso de seus efluentes em irrigação, em termos da presença de helmintos. 
 
 
CARACETÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DOS EFLUENTES DAS LAGOAS 
A Tabela 1 contém informações sobre as lagoas estudadas, compreendendo: número de lagoas integrantes do 
sistema de tratamento; Número Mais Provável (NMP) de coliformes fecais, por l00 mL, nos efluentes finais; 
tipo possível de irrigação em que os efluentes poderiam ser utilizados. 
 
Observa-se que, quando são utilizadas quatro ou mais lagoas de estabilização em série, são obtidos efluentes 
com possibilidade de reuso irrestrito em irrigação, em termos de coliformes fecais, de acordo com a 
recomendação da Organização Mundial da Saúde. 
 
A Tabela 2 indica os números de ovos de helmintos nos esgotos afluentes e efluentes de dois sistemas de 
lagoas de estabilização em série, compostos de três e quatro lagoas. Constata-se que, para os dois sistemas, 
foram obtidos efluentes com ausência de helmintos, indicando que os mesmos podem ser utilizados em 
irrigação irrestrita, quanto a este parâmetro, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de 
Saúde. 
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Tabela 1 - Potencial de uso de efluentes de lagoas de estabilização, em irrigação, em termos de 
coliformes fecais no efluente final. Estado do Ceará. 
 

ETE 
 

Características 
Coliformes Fecais 

(NMP / 100 ml) 
Tipo de  

Irrigação 

São Cristovão 
 
1 anae. + 1 fac. + 2 mat. 

 
2,70 E+01 

 
Irrestrita 

Parque Fluminense 
 
1 anae. + 1 fac. + 1 mat. 

 
9,90 E+03 

 
Restrita 

Distrito Industrial 
 
1 anae. + 1 fac. + 3 mat. 

 
2,00 E+00 

 
Irrestrita 

Tupã-Mirim 
 
1 anae.  + 1 fac. + 2 mat. 

 
1,00 E+03 

 
Irrestrita  

Conjunto Tabapuá 
 
1 fac. + 2 mat. 

 
3,90 E+02 

 
Irrestrita 

 Conjunto Palmeiras II 
 
1 anae. + 3 mat. 

 
3,4 E+01 

 
Irrestrita 

Conjunto Ceará 
 
3 fac. (paralelas) 

 
1,00 E+06 

 
Restrita 

Residencial Guadalajara 
 
1 anae. + 1 fac. + 3 mat. 

 
9,4 E+01 

 
Irrestrita 

Conjunto Jereissati III 
 
1 fac. 

 
4,65 E+06 

 
Restrita 

 Conjunto Araturi 
 
1 fac. 

 
1,90 E+06 

 
Restrita 

Conjunto Esperança 
 
1 fac. 

 
5,50 E+05 

 
Restrita 

Conjunto João Paulo II 
 
1 fac 

 
1,3 E+06 

 
Restrita 

 Conj. Nova Metrópole 
 
1 fac. 

 
2,4 E+06 

 
Restrita 

 Conj. Planalto Caucaia 
 
1 fac. 

 
3,4 E+06 

 
Restrita 

 Conjunto São Francisco 
 
1 fac. 

 
5,60 E+05 

 
Restrita 

Conj. Tancredo Neves 
 
1 fac. 

 
7,8 E+05 

 
Restrita 

Obs. anae. - lagoa anaeróbia; fac. - lagoa facultativa; mat. - lagoa de maturação 
 
 
Tabela 2 - Ovos de helmintos1 nos esgotos afluentes e efluentes de lagoas de estabilização. Estado do 

Ceará. 
Número de ovos de Helmintos  

Sistemas 
 

Número 
de Lagoas 

 
Esgoto Bruto 

 
Efluente Final 

Parque Fluminense2 03 375 - 1480 (Média: 910) Zero 

Conjunto Renascer3 04 133 - 1400 (Média: 788) Zero 

 
(1) Ascaris lubricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma ssp. 
(2) 15 coletas, de novembro/97 a abril/98. (NOGUEIRA, 1999) 
(3) 08 coletas, de setembro/98 a março/99. (ARAÚJO, 1999) 
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CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DOS EFLUENTES DAS LAGOAS 
 
Um dos aspectos que deve ser considerado no uso de esgotos tratados em irrigação é o risco de salinização do 
solo. De um modo geral, os efluentes de estações de tratamento de esgotos domésticos têm alta condutividade 
elétrica, significando elevado risco de salinização do solo, se usados em irrigação. 
 
Na Tabela 3 estão apresentados os valores de condutividade elétrica para os efluentes das 16 estações de 
tratamento estudadas, indicando-se os riscos de salinização do solo. 
 
Tabela 3 – Risco de salinização do solo se irrigado com efluente final de sistemas de lagoas de 

estabilização. Estado do Ceará. 
 

ETE 
 

Condutividade (mS/cm) 
Risco de Salinização 

do Solo 

São Cristovão 
 

1,50 
 

Médio  

Parque Fluminense 
 

1,23 
 

Médio 

Distrito Industrial 
 

3,46 
 

Muito alto 

Tupã-Mirim 
 

1,51 
 

Alto 

Conjunto Tabapuá 
 

1,49 
 

Médio 

 Conjunto Palmeiras II 
 

1,55 
 

Alto 

Conjunto Ceará 
 

1,50 
 

Médio 

Residencial Guadalajara 
 

0,93 
 

Médio 

Conjunto Jereissati III 
 

1,51 
 

Alto 

 Conjunto Araturi 
 

1,54 
 

Alto 

Conjunto Esperança 
 

1,47 
 

Médio 

Conjunto João Paulo II 
 

1,56 
 

Alto 

 Conjunto Nova Metrópole 
 

1,62 
 

Alto 

 Conjunto Planalto Caucaia 
 

1,56 
 

Alto 

 Conjunto São Francisco 
 

1,50 
 

Médio 

Conjunto Tancredo Neves 
 

1,60 
 

Alto 
FONTE: BRANDÃO (2000) 
 
Observa-se que o risco de salinização do solo varia de médio a muito alto, indicando que, na aplicação de 
esgotos tratados em irrigação, deve-se escolher as culturas mais tolerantes ao sal, tais como: algodão, sorgo, 
soja, beterraba, couve, espinafre e algumas forrageiras. São medianamente tolerantes aos sais: arroz, milho, 
mamona,amendoim, girassol, tomate, batata, cenoura, repolho e cana-de-açúcar. No caso de efluentes com 
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teores elevados de sais, deve ser implantada uma adequada drenagem, para reduzir os riscos de salinização 
(MOTA, 2000). 
 
 
ÁREAS A IRRIGAR COM OS EFLUENTES DAS LAGOAS 
 
A Tabela 4 indica as áreas que seriam possíveis de irrigar utilizando-se os efluentes de 24 lagoas de 
estabilização existentes no Estado do Ceará. Na estimativa dessas áreas, adotou-se um consumo médio de 
água de 18.000 m3 / ha.ano, valor usual na região Nordeste. 
 
Quadro 1 - Estimativa de áreas a irrigar com efluentes de lagoas de estabilização. Ceará. 2000. 

 
ETE 

Vazão efluente 
atual  (m3 / dia) 

Área a Irrigar1 
(ha)  

São  Cristóvão 1.560,6 31,64 
Parque Fluminense 337,0 6,83 
Distrito Industrial 45.187,0 916,29 
Tupã-Mirim 434,8 8,82 
Conjunto Tabapuá 240,0 4,87 
Conjunto Palmeiras 2.159,7 43,79 
Conjunto Ceará 4.095,2 83,04 
Residencial Guadalajara 151,7 3,08 
Conjunto Jereissati III 318,50 6,46 
Araturi 2.026,0 41,08 
Conjunto Esperança 1.102,0 22,35 
Conjunto João Paulo II 428,0 8,68 
Conjunto Nova Metrópole 1.944,0 39,42 
Planalto Caucaia 864,0 17,52 
Conjunto São Francisco 258,0 5,23 
Tancredo Neves 2025,0 41,06 
Paraipaba 150,0 3,05 
Tabuleiro do Norte 240,0 4,87 
Russas 723,0 14,66 
Pecém 4.220,0 85,57 
Juazeiro do Norte 14.284,0 289,64 
Quixadá 685,0 13,89 
Paracuru 893,0 18,12 
Trairi  396,0 8,03 
TOTAL 84.723,0 1.718,00 
(1) Admitindo um consumo médio de 18.000 m3 / ha.ano  
 
A utilização dos efluentes das lagoas de estabilização e de outros sistemas de tratamento de esgotos existentes 
no estado do Ceará constitui uma alternativa para suprir a deficiência de água, apresentando ainda, segundo 
LEON & CAVALLINI (1996), outras vantagens: 
 
- recuperação e economia de água; 
- diminuição do uso de fertilizantes químicos e dos gastos na produção agrícola; 
- aumento da fertilidade do solo, pela presença de microelementos e nutrientes essenciais às plantas, como o 

nitrogênio, o fósforo e o potássio; 
- crescente produção agrícola; 
- devido a uma mineralização lenta da matéria orgânica, há formação de húmus, contribuindo assim para a 

melhoria das propriedades físicas do solo, como retenção de água. 
- proteção ambiental, através da diminuição ou eliminação da eutrofização de recursos hídricos e, a partir 

daí, destina-los para fins potáveis. 
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Esses autores apontam como desvantagens da irrigação utilizando esgotos tratados: 
 
- a presença excessiva de nitrogênio pode comprometer culturas pouco tolerantes; 
- elevados teores de sais dissolvidos podem provocar a salinização do solo; 
- a presença de íons específicos (boro, sódio e cloretos), que podem ser tóxicos a algumas culturas; 
- riscos à saúde de trabalhador e usuários dos produtos irrigados, devido a contaminação com 

microrganismos patogênicos presentes nos esgotos. 
 
Embora os efluentes de sistemas com quatro ou mais lagoas de estabilização em série tenham apresentado 
características que permitem a sua utilização em irrigação irrestrita, algumas medidas de controle devem ser 
adotadas no seu uso, de modo a evitar a contaminação dos trabalhadores e os problemas ambientais. 
 
Esgotos tratados com qualidade inferior podem ser utilizados para irrigação de culturas tais, como: plantios de 
algodão, forrageiras, coqueiros, sorgo, plantas ornamentais e culturas produtoras de alimentos não ingeridos 
crus. 
 
CONCLUSÃO 
 
As lagoas de estabilização constituem bons sistemas de tratamento para esgotos domésticos, na região 
Nordeste do Brasil, podendo apresentar efluentes com qualidade indicada para reúso irrestrito em irrigação, de 
acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde quanto às características microbiológicas 
dos mesmos. 
 
O estudo indica que, quando se usam quatro ou mais lagoas em série, são obtidos efluentes com possibilidade 
de reúso irrestrito em irrigação, em termos de coliformes fecais e ovos de helmintos. 
 
Um aspecto importante a ser considerado no uso de esgotos domésticos tratados em irrigação é quanto ao 
risco de salinização do solo, devendo-se escolher as culturas mais resistentes ao sal e adotar as medidas de 
controle necessárias, principalmente a implantação um sistema adequado de drenagem para as águas. 
 
Cuidados devem ser adotados na utilização de esgotos tratados em irrigação, de forma a evitar a ocorrência de 
outros problemas ambientais e a contaminação dos trabalhadores. 
 
Prioritariamente, recomenda-se o uso de esgotos tratados em irrigação de culturas não alimentícias, somente 
irrigando-se verduras, hortaliças e frutas nos casos em que haja rigoroso controle no tratamento e na aplicação 
dos efluentes. 
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