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ARTIGO ORIGINAL

Resumo
O reúso da água reduz a demanda por meio da substituição por uma água com qualidade que atenda a usos 

menos nobres. Nesse contexto, objetivou-se a obtenção de água de reúso a partir de efluente doméstico 

secundário (EDS) em um sistema piloto de filtração direta descendente (FDD). Para tal, foi realizado um mo-

nitoramento do EDS em uma estação de tratamento de esgoto (ETE), além de ensaios para otimização da do-

sagem de coagulante, e ensaios em sistema piloto de FDD na presença e ausência de coagulação. A duração 

da carreira de filtração foi estabelecida pela turbidez remanescente < 1 uT e carga hidráulica em 2,10 m. Após 

1 h de operação, foram coletadas amostras de água de reúso para avaliação da qualidade. Os resultados do 

monitoramento foram comparados com as normas de qualidade para água de reúso e foram evidenciados 

como inadequados, justificando-se a necessidade de um tratamento complementar. O EDS, com o uso de 

coagulação e filtração, apresentou qualidade adequada observando os limites estabelecidos para o reúso. 

Palavras-chave: Água de reúso. Efluente doméstico secundário. Filtração direta descendente. Reúso. 

Abstract
The reuse of water reduces demand through the replacement of a water with quality that meets less noble uses. 

In this context, the objective of this work was to obtain reusable water from secondary domestic effluent (SDE) in 

a pilot system of direct downward filtration (DDF). For this purpose, it was carried out the monitoring of SDE at a 

sewage treatment plant (STP), together with tests to optimize the coagulant dosage, and tests on a DDF pilot system 

in the presence and absence of coagulation. The duration of the filtration run was established by the remaining 

turbidity < 1 uT and the available hydraulic load in 2.10 m. After 1 h of operation, samples of reusable water were 

collected for quality assessment. The monitoring results were compared to the quality standards for reusable water 

and it was found to be inappropriate justifying the need for the use of a complementary treatment. The SDE, with 

the use of coagulation and filtration, showed appropriate quality, fulfilled the limits established for the reuse.

Keywords: Reusable water. Secondary domestic effluent. Direct downward filtration. Reuse.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento na demanda por água, impulsionado 

pelo crescimento populacional, expansão desor-

denada não planejada das cidades e pelo desen-

volvimento industrial, conduziu para um cenário 

de crise hídrica mundial. A situação se agrava 

também pela degradação dos corpos d’água 

causada por lançamentos de águas residuárias 

sem tratamento e devido à fragilidade de im-

plantação de políticas de proteção dos manan-

ciais (SANTOS et al., 2006). Uma alternativa para 

mitigar a escassez é o reúso, e para tal faz-se 

necessária a realização de estudos sobre a apli-

cação de alternativas tecnológicas a fim de que 

seja preservada a disponibilidade de água potá-

vel para as presentes e futuras gerações (GON-

ÇALVES et al., 2019). 

O reúso de efluentes domésticos devidamente 

tratados é em diversas atividades uma medida 

de gestão integrada e racional que vem sendo 

utilizada em todo o mundo. Uma definição bas-

tante aceita para o termo reúso é a utilização de 

efluentes tratados para fins de irrigação, uso in-

dustrial e urbano não potável (MIERZWA e HES-

PANHOL, 2005). 

O reúso pode acontecer de forma direta ou in-

direta, podendo ser planejado ou não (HESPA-

NHOL, 2015; NUVOLARI, 2003). O reúso indireto 

ocorre quando a água que tenha sido empregada 

no uso doméstico ou industrial é descarregada 

nas águas superficiais ou subterrâneas e utili-

zada novamente a jusante, de forma diluída, de 

maneira não intencional e não controlada. O reú-

so direto, por sua vez, refere-se ao uso planejado 

e deliberado de esgotos tratados que atenda aos 

padrões de qualidade requeridos pelo novo uso;  

o reúso controlado de água é aplicado em função 

da qualidade do efluente e da finalidade do uso 

(BREGA FILHO; MANCUSO, 2003 e WHO, 2006).

A tecnologia de filtração direta descendente 

(FDD) surgiu principalmente da dificuldade no 
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tratamento de água destinada ao abastecimen-

to com características de turbidez e cor verda-

deira relativamente baixa, na tecnologia do tipo 

ciclo completo ou (convencional, em que a coa-

gulação, mesmo que predominantemente seja 

realizada no mecanismo de varredura, resulta 

na formação de flocos com baixa velocidade de 

sedimentação e, portanto, de difícil remoção 

nos sedimentadores (KURODA, 2002). A filtração 

direta descendente mostra-se eficiente e mais 

econômica, se comparada à tecnologia de trata-

mento por ciclo completo, devido ao menor con-

sumo de produtos químicos, menor área e custo 

requeridos para implantação (LIMA, 2019). 

A filtração dos esgotos em filtros rápidos é se-

melhante àquela usada em sistemas de trata-

mento de água potável, diferenciando apenas a 

granulometria do material filtrante e a intensi-

dade e frequência da lavagem (CUNHA, 2008). 

Nesses casos, o meio filtrante usado pode ser 

areia com grãos relativamente maiores, carvão 

antracito, pedras e granulados plásticos (FREI-

TAS, 2020). Zanetti et al. (2006), em estudo reali-

zado com filtração direta de efluente secundário 

em filtro descendente de dupla camada de areia, 

operando em taxa de filtração de 8,6 m3m-2h-1, 

atingiram remoções de 54% de coliformes totais, 

52% de coliformes fecais e 51,5% de E. coli. 

A remoção de matéria orgânica e coliformes to-

tais no tratamento de esgotos domésticos utili-

zando filtros de areia tem sido relatada na litera-

tura (TONETTI et al., 2005). O estudo foi realizado 

em um sistema piloto e demonstrou que no em-

prego de baixas cargas de efluente anaeróbio 

nos filtros de areia havia uma remoção superior 

a 96% da DBO, adequação na emissão de colifor-

mes totais e uma completa nitrificação;  quando 

houve aumento de cargas, ocorria uma pequena 

redução da eficiência, e, apesar disso, os resulta-

dos ainda foram considerados satisfatórios.
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O reúso já é praticado em diversos países. Em 

Israel, 70% do efluente tratado é reutilizado no 

setor agrícola; na Califórnia, EUA, 29%; em Va-

lência, Espanha, 71%; no Catar, 47%; na Austrá-

lia 2 bilhões de m³ano-1 de águas residuárias são 

tratados, dos quais 14% são destinadas à agri-

cultura (IGLESIAS et al., 2010; JASIM et al., 2016 

e FERNANDES, 2018). A Tunísia possui 6.500 ha 

irrigados com água de reúso, sendo previsto au-

mentar a área irrigada para 20.000 ha nos pró-

ximos anos e a Arábia Saudita, até 2040, deverá 

aumentar o potencial de reúso de água residu-

árias em 90%, o que implicará um aumento no 

setor agrícola de 1,3 vezes referentes aos 540 

milhões de m3.ano-1 em 2012 (CAIXETA, 2010; 

JASIM et al., 2016; FERNANDES, 2018). Na Flóri-

da, EUA, 55% dos efluentes tratados são reuti-

lizados em fins urbanos para irrigação de áreas 

verdes (USEPA, 2012).

Tal fato motivou a realização deste trabalho que 

se propôs a utilizar um sistema piloto de FDD a 

partir de efluente secundário (ESD) nas depen-

dências de uma estação de tratamento de es-

goto (ETE), para obtenção de água que atenda 

à qualidade ao reúso direto não potável, segun-

do recomendações da NBR13969 (ABNT, 1997), 

USEPA (2012) e a Resolução Conjunta Nº 1 SES/

SMA/SSRH (2017).

2  MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em etapas, sendo elas: 

caracterização do EDS; ensaios em jarteste para 

otimização da dosagem de coagulante PAC; 

montagem do sistema piloto de FDD nas depen-

dências da ETE, ensaios de FDD no sistema pi-

loto, na taxa de filtração de 360 m3.m-2.d-1, com 

presença e ausência de coagulação, avaliação da 

qualidade da água de reúso obtida. 

Os estudos realizados por Marrengula (2016) já 

indicavam a possibilidade da aplicação da tecno-

logia de FDD devido à característica do EDS ter 

apresentado turbidez menor que 10 uT durante 

todo período de monitoramento. Segundo re-

comendações de Di Bernardo et al. (2005), o su-

cesso da seleção da tecnologia de FDD depende 

fundamentalmente de a característica da água 

bruta apresentar baixos valores de turbidez du-

rante todo ano.  

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde 

foi realizado o estudo, opera na concepção de 

lodos ativados de aeração prolongada. Para a ca-

racterização do EDS da ETE foi realizado um mo-

nitoramento por meio de coleta de amostras na 

saída do sedimentador secundário com frequên-

cia semanal durante 35 semanas. Os parâmetros 

de interesse foram avaliados para verificação 

da qualidade destinada ao reúso urbano direto 

e outros parâmetros com intuito de verificar a 

qualidade da água do EDS com vistas à aplicação 

da tecnologia de FDD.  

As metodologias analíticas empregadas se-

guiram as orientações de APHA et al. (2017) e 

a referência para verificação da qualidade foi a 

compilação dos valores citados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NRB 1369 

(1997), recomendações da USEPA (2012) e Reso-

lução Conjunta SES/SMA n° 01 (2017). Os parâ-

metros monitorados foram, pH; Cor aparente; 

Turbidez; Amônia; DQO; DBO
5 dias

 a 20ºC; COT; 

Série de sólidos e Escherichia coli. 

2.1 Ensaios para otimização da dosagem  
de coagulante

Um volume de 500 L de amostra de EDS foi co-

letado e transportado para o laboratório da uni-

versidade. A simulação da tecnologia de FDD foi 

realizada no equipamento denominado reator 

estático do tipo jarteste (Fig. 1) onde foi acopla-

do um kit de filtros de laboratório de areia (FLA). 

Foi utilizada a solução de coagulante policloreto 

de alumínio (PAC) na concentração de 20 g.L-1 e 

Sistema piloto de filtração direta descendente para obtenção de água de reúso
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o alcalinizante hidróxido de sódio (NaOH) com  

10 g.L-1, em diferentes dosagens. O tempo de 

mistura rápida foi de 30 s no gradiente de velo-

cidade de 436 rpm e a FDD ocorreu no gradien-

te de 100 rpm. Os parâmetros empregados para 

otimização das dosagens foram o pH de coagu-

lação e a turbidez remanescente após passagem 

pelos FLA.

Figura 1 - Equipamento de jarteste com sistema de filtro de areia.

2.2 Sistema piloto de filtração  
direta descendente 

O sistema piloto de FDD foi montado em uma 

coluna de acrílico com 10 cm de diâmetro e  

210 cm de altura. O meio filtrante foi areia clas-

sificada com diâmetro das partículas entre 0,85 

mm a 1,00 mm e pedra brita tipo nº1 para com-

por a camada suporte do meio filtrante. A lava-

gem foi realizada no sentido ascensional com 

água e expansão do meio filtrante de 30 a 50%. 

O critério estabelecido para determinar o final 

da etapa de lavagem do leito foi a obtenção de 

turbidez da água de lavagem menor ou igual a 

0,5 uT. Ao final da lavagem dava-se início a uma 

nova carreira de FDD. Nas Fig. 2 e 3 são apresen-

tados detalhes do Sistema Piloto de FDD.

Segundo recomendações de Di Bernardo et al. 

(2005), a FDD, quando empregada ao tratamen-

to de água destinada ao abastecimento, deve 

operar entre as taxas de 120 a 600 m³.m-².d-1; 

com base nessa recomendação, neste trabalho 

adotou-se a taxa de 360 m³.m-².d-1. Nos ensaios 

realizados no sistema piloto de FDD, o critério de 

controle das carreiras de filtração foi a avaliação 

da turbidez da água filtrada (ou remanescente). 

O estabelecimento de término de cada carrei-

ra de filtração foi a obtenção do transpasse do 

valor de turbidez remanescente maior que 1 uT. 

Também foi acompanhada a evolução de carga 

hidráulica (H) durante a carreira de filtração com 

limite de 210 cm e o tempo de operação do siste-

ma de FDD para cada carreira foi 180 min.

Na tecnologia de FDD, o uso de coagulação tem 

fundamental importância na remoção de com-

postos que estão presentes na água na forma 

dissolvida. Foi empregado o coagulante PAC, e 

para avaliar a importância da coagulação tam-
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bém foi realizada uma carreira com ausência de 

coagulação. As duas carreiras de FDD eram reali-

zadas no mesmo dia para garantir a mesma qua-

lidade do EDS da ETE.

Após 60 minutos do início de cada carreira, foi 

coletada uma amostra de água filtrada para 

avaliação da qualidade obtida, que foi verifica-

da por meio dos parâmetros de interesse para 

água de reúso: pH; cor aparente; turbidez; car-

bono orgânico total; amônia; DBO5 dias
 20°C; 

DQO; série de sólidos e Escherichia coli. O teor 

de alumínio também foi avaliado para verifica-

ção do residual. 

Figura 2 - Fluxograma do sistema piloto FDD.

Figura 3 - Imagem do sistema piloto FDD.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Resultados da caracterização do  
efluente secundário

Os resultados de caracterização do EDS da ETE 

foram obtidos por meio do monitoramento e 

foram importantes para a confirmação da qua-

lidade, assim como a ocorrência de suas varia-

ções. Alguns parâmetros foram comparados às 

recomendações de qualidade requerida para 

reúso segundo: NBR 13969 (ABNT, 1997); USEPA 

(2012); Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 

01 São Paulo, (2017) e NBR 16783 (ABNT, 2019). 

O monitoramento a que esses resultados se re-

ferem foi realizado entre 2019 e 2020. Na Tabela 

1 são apresentados os valores médios e respec-

tivo desvio padrão obtidos no monitoramento da 

qualidade do EDS. 

Sistema piloto de filtração direta descendente para obtenção de água de reúso
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Em relação aos resultados de monitoramento 

com vistas ao reúso, foi evidente a impossibi-

lidade de reúso sem o emprego de uma tecno-

logia complementar ao tratamento biológico, 

com destaque para valores de DBO, sólidos dis-

solvidos e principalmente E. coli. Vale destacar 

os valores elevados de COT de 67 ± 58 mg.L-1, 

que sugerem presença de matéria orgânica, re-

conhecidamente precursores da formação de 

subprodutos halogenados quando empregada 

a etapa de desinfecção com cloro ou derivados 

(DANTAS et al., 2008).  

Tabela 1 - Resultados expressos em valores médios (n=35) e desvio padrão (DP) do monitoramento  
do EDS da ETE e os valores de referência.

Parâmetros Unidade Média   DP
Valores de referência

*Reúso **FDD

pH adimensional 7,27 0,17 6,0 a 9,0 ne

Cor aparente uH 38 10 ne < 20

Turbidez uT 3,5 1,6 ≤ 5 <10

Amônia mg N-NH
3
/L 1,84 1,36 ne ne

DQO mg O
2
/L 20 12 ne ne

DBO 
5 dias a 20ºC

mg O
2
/L 8 5 < 10 ne

Carbono Orgânico Total mg C/L 67 58 ne ne

Sólidos Suspensos Totais mg/L 6 3 ≤ 30 ≤ 25

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 289 80 ≤ 200 ne

Escherichia coli UFC/100mL 2000 8144 ≤ 200 < 500

* Reúso: NBR 13969 (ABNT, 1997), USEPA (2012), Resolução SES/SMA n° 01 (2017) e NBR 16783 (2019).
** FDD: Recomendações Di Bernardo (2003) para 90% do tempo, ne: não especificado.

Com o foco na aplicação da tecnologia de FDD, 

segundo as recomendações de Di Bernardo 

(2003), apesar de a mesma se referir à água 

bruta de mananciais, os resultados do moni-

toramento apontam para a possibilidade de 

adotar as recomendações e estudar o uso da 

tecnologia de FDD no EDS da ETE, consideran-

do principalmente a turbidez monitorada, que 

apresentou valores de 3,5 uT ± 1,6. O valor re-

comendado por Di Bernardo et al. (2005) para 

90% do tempo é de 10 uT. Os resultados obtidos 

de um monitoramento realizado na mesma ETE 

por Marrengula (2016) apontaram para um EDS 

com turbidez menor do que 10 uT em 100% do 

tempo monitorado, corroborando a justificativa 

de viabilidade deste estudo na aplicação da tec-

nologigia de FDD. 

3.2 Resultados de ensaios para determinação 
da dosagem de coagulante

Os resultados dos ensaios em jarteste, simulando 

em escala de bancada a tecnologia de FDD, com o 

uso do coagulante poli cloreto de alumínio (PAC), 

permitiram a construção de diagramas de remo-

ção da turbidez e cor aparente remanescentes, 

em função da dosagem de coagulante e do pH de 

coagulação. Nas Fig. 4 e 5 são apresentados os 

diagramas e a seleção da dosagem otimizada. O 

critério de seleção foi a menor dosagem em que 

se obteve valor de turbidez remanescente menor 

que 1,0 uT. Procurou-se selecionar as dosagens 

que abrangessem uma área significativa dentro 

da região de melhor desempenho, que foi defi-

nida no intervalo 14 e 15 mg.L-1 de PAC, com pH 

de coagulação entre 7,3 a 7,4. Para dar prosse-

guimento aos ensaios em escala piloto, a dosa-

gem selecionada de PAC foi de 15 mg.L-1 em que 

se obtiveram valores remanescentes de turbidez 

e cor aparente 0,8 uT e 20 uH, respectivamente.
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Figura 4 - Resultados de turbidez remanescente dos ensaios de FDD para diferentes dosagens  
do coagulante PAC em função do pH de coagulação.

 

Figura 5 - Resultados da cor aparente remanescente dos ensaios FDD para diferentes dosagens  
do coagulante PAC em função de coagulação.

3.3 Resultados dos ensaios de filtração direta 
descendente do efluente doméstico secundário 

Os resultados da qualidade da água de reúso 

obtidos pelos ensaios realizados no sistema 

piloto de FDD são referente a três ensaios que 

estão apresentados na Tabela 2. Os resultados 

de caracterização da qualidade do EDS foram 

inseridos para efeito de comparação ao efluen-

te doméstico secundário após filtração (EDS F) 

e efluente doméstico secundário após coagula-

ção e filtração (EDS CF). O transpasse pelo limite 

da carga hidráulica disponível não ocorreu em 

nenhum dos três ensaios realizados no tempo 

de 180 min. A duração da carreira de filtração 

foi determinada pelo transpasse de turbidez. Na 

condição de uso de coagulante, a duração da 

carreira foi maior e confirma o benefício do uso 

da coagulação na FDD. Dentre os parâmetros 

avaliados o EDS CF apresentou melhor remoção 

de cor aparente, DBO, COT, amônia, série de só-

lidos e E. coli.

A concentração de alumínio também foi avalia-

da para verificação do residual devido ao uso de 

coagulante PAC.
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Tabela 2 - Resultados da qualidade do efluente doméstico secundário (EDS), efluente doméstico secundário filtrado 
(EDS F) e do efluente doméstico secundário com coagulação e filtração (EDS CF).

Parâmetro Unidade
Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

EDS EDS F EDSCF EDS EDS F EDSCF EDS EDS F EDSCF

Transpasse min. 70 140 72 163 62 163

pH adimensional 7,60 7,61 7,55 7,79 8,37 7,12 7,68 7,90 7,78

Cor aparente uH (PtCo) 43 35 21 51 32 22 68 45 24

Turbidez uT (NTU) 2,54 1,44 0,57 2,59 0,77 0,59 4,08 1,99 0,56

Amônia mg N-NH3/L 0,10 0,11 0,04 0,09 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04

DBO
5
, 20°C mg O2/L 16 15 12 8 6,3 5 6 8 3

SST mg/L 4 1 0,4 15 15 2 13 11 2

SDT mg/L 224 229 215 133 214 198 196 170 55

COT mg C/L 4,79 4,57 3,86 5,64 5,84 4,62 6,70 7,57 6,56

E. coli UFC/100mL 500 500 90 100 70 30 350 1500 100

Alumínio mg Al/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Na Fig. 6 é apresentado o resultado da carreira 

de filtração do Ensaio 1 com turbidez remanes-

cente e perda de carga hidráulica no meio fil-

trante em função do tempo. 

Figura 6 - Resultado da carreira de filtração do Ensaio 1 com turbidez remanescente e  
carga hidráulica disponível em função do tempo.

O ensaio realizado com o  EDS CF apresentou 

transpasse de turbidez no tempo de 140 min, e 

no EDS F o transpasse ocorreu em 70 min.

Na Fig. 7 são apresentados os resultados da 

turbidez remanescente em função do tempo 

da carreira de filtração e da carga hidráulica no 

meio filtrante do ensaio 2. A turbidez do EDS 

foi de 2,59 uT. O EDS CF apresentou o transpas-

se da turbidez aos 163 min. O EDS F atingiu o 

transpasse da turbidez de 1,0 uT, aos 72 min. 

Neste ensaio foi evidenciado que o EDS CF apre-

sentou maior duração da carreira de filtração e 

consequentemente melhor qualidade de água 

de reúso obtida.

Na Fig. 8 é apresentado resultado da carreira de 

filtração do Ensaio 3, com turbidez remanes-

cente e perda de carga hidráulica disponível no 

meio filtrante em função do tempo de duração 

de carreira. 
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Os resultados do ensaio 3 foram bem próximos 

aos anteriores, sendo que o EDS F apresentou 

transpasse de turbidez maior que 1,0 uT em 62 

min e EDS CF com 163 min. 

Nos ensaios em sistema piloto, os valores de pH 

de cogulação para EDS, EDS F e EDS CF foram de 

7,55 a 8,37. De acordo com a USEPA (2012) e a 

Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01 (SÃO 

PAULO, 2017), a faixa de pH deve estar com-

preendida entre 5 a 9; já para a NBR 13696 (ABNT, 

1997), a faixa de pH deve estar compreendida 

entre 6 a 8, portanto os valores obtidos de pH es-

tão de acordo com as normas estabelecidas. 

Os ensaios realizados no efluente doméstico se-

cundário com a filtração (EDS F) e no efluente 

doméstico secundário com a coagulação e filtra-

ção (EDS CF) foram caraterizados por apresentar 

turbidez ≤ 2 uT, ambos dentro dos parâmetros 

propostos nas legislações da USEPA 2012, Reso-

lução Conjunta SES/SMS/SSRH n° 01 (SÃO PAULO, 

2017), NBR 13969 (1997) e NBR 16783 (2019).

Em relação à eficiência de remoção da turbidez, 

os ensaios realizados com EDS CF apresentaram  

turbidez remanescente menor que 1,0 uT. Tam-

bém foram caracterizados por apresentarem 

maior duração da carreira de filtração, tendo 

Figura 7 - Resultado da carreira de filtração (Ensaio 2) com turbidez remanescente e  
perda de carga hidráulica no meio filtrante em função do tempo.

Figura 8 - Resultado da carreira de filtração (Ensaio 3) com turbidez remanescente e  
perda de carga hidráulica no meio filtrante em função do tempo.

Sistema piloto de filtração direta descendente para obtenção de água de reúso
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produzido água de reúso de melhor qualidade 

em comparação com os ensaios realizados com 

EDS F. O mesmo comportamento foi observado 

nos resultados cor aparente, no EDS CF compa-

rativamente aos efluentes EDS e EDS F.

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO5dias, 

20ºC) esteve sempre dentro dos padrões reco-

mendados. Vale destacar a eficiência no processo 

de tratamento do efluente doméstico secundário.

Em relação aos resultados de carbono orgânico 

total (COT), todos os ensaios realizados nos EDS, 

EDS CF e EDS F indicaram a presença da matéria 

orgânica residual, já evidenciado com os parâ-

metros anteriores, e que a tecnologia aplicada, 

filtração direta descendente, não é eficiente 

para remoção de carbono sem passar pelo pro-

cesso da desinfecção.

Em relação aos critérios de qualidade, apenas a 

Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01/São 

Paulo, que recomenda valores de SDT < 2000 mg.L-

1 para reúso com restrição severa e < 450 mg.L-1 

para reúso com restrição controlada, foi cum-

prida nos EDS, EDS F e no EDS CF. A NBR 13.696 

(ABNT, 1997) foi cumprida nos ensaios 2 e 3 para 

o efluente doméstico secundário coagulado e fil-

trado (EDS CF). 

Em relação ao parâmetro de sólidos suspensos 

totais (SST), foram observados valores bem me-

nores em todos os efluentes estudados. A USEPA 

(2012) recomenda valores de sólidos suspensos 

totais (SST ≤ 30 mg.L-1) para reúso urbano restri-

to e reúso agrícola em culturas não-alimentícias 

e < 30 mg.L-1 para reúso recreacional restrito e 

irrestrito, reúso ambiental e reúso em constru-

ção. Esses valores foram cumpridos em todos os 

ensaios realizados nas três águas estudadas. A 

Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01 (SÃO 

PAULO, 2017) recomenda valores de SST <30 

mg.L-1 para reúso com restrição severa. 

As análises de E. coli são importantes para ava-

liação microbiológica da água produzida nos 

ensaios. De acordo com os limites estabeleci-

dos pela Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 

01 SÃO PAULO (2017), recomenda-se que sejam 

menores do que 200 UFC.100mL-1 para reúso 

com restrições severas. Esse valor não foi alcan-

çado, e nesse sentido fica evidenciada a necessi-

dade da etapa de desinfecção.

Em suma, a tecnologia de tratamento biológico 

da ETE, empregada para obter efluente domés-

tico secundário, com vista ao reúso, não é sufi-

ciente para atender a Normas mais restritivas, 

como a Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 

01 –SP (2017), quanto à ausência de coliformes 

termotolerantes/ E. coli, à NBR 13.696 (ABNT, 

1997) para SDT <200 mg.L-1, à USEPA (2012) para 

SST <30 mg.L-1 e a Resolução Conjunta SES/SMA/

SSRH nº 01 SP (2017) para turbidez <2 uT. Isso 

deixa explícita a necessidade de haver, pelo me-

nos, a etapa de desinfecção e/ou um tratamento 

complementar, a fim de que o efluente domésti-

co secundário possa ser destinado ao reúso dire-

to não potável de maneira segura.

4 CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados obtidos e nas con-

dições operacionais dos ensaios no sistema pilo-

tode FDD, conclui-se que: 

• Durante o período monitorado, a qualidade 

do EDS não apresentou variações significativas 

de pH (7,30 a 8,00), Cor aparente (40 ± 10 uH) 

e principalmente Turbidez (3,9 ± 1,3 uT), resul-

tados que viabilizaram o estudo da aplicação 

da tecnologia de FDD para produção de água de 

reúso direto não potável;

• Em relação aos resultados obtidos no monito-

ramento com vistas ao reúso direto não potável, 

ficou evidente a impossibilidade sem o emprego 

de uma tecnologia complementar ao tratamen-
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to biológico, com destaque para valores de DBO, 

sólidos dissolvidos totais e principalmente E. coli. 

Vale destacar os valores elevados de COT de 81 

± 65 mg.L-1, que sugerem presença de matéria 

orgânica que é reconhecidamente precursora da 

formação de subprodutos halogenados;

• Quanto à qualidade para fins de reúso direto 

não potável, pode-se concluir que o EDS da ETE, 

após a coagulação filtração em sistema pilo-

to, atendeu às Diretrizes da USEPA (2012) e das 

Normas Técnicas (ABNT) NBR 13969 (1997), NBR 

16783(2019) e da Resolução Conjunta SES/SMA/

SSRH nº 01 SP (2017), para reúso urbano restri-

to, como por exemplo reúso na agricultura, reúso 

recreacional, reúso ambiental.

• Os ensaios realizados com uso da coagula-

ção seguido da filtração (EDS CF) apresentaram 

maior duração da carreira de filtração e produ-

ção de água filtrada de reúso com turbidez me-

nor que 1,0 uT. Esse fato evidencia a influência 

da coagulação na tecnologia de FDD.

De forma a obter um efluente que esteja em con-

formidade com as resoluções, recomendações e 

legislações, propõe-se que após o processo de 

coagulação e filtração seja inserida uma etapa 

de desinfecção com intuito de obter água de reú-

so segura.
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