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Resumo
Considerando a escassez de água na Região Metropolitana de São Paulo, uma alternativa que está se tor-

nando mais econômica e tecnicamente viável é o reúso de água. Considerando os problemas associados a 

dois anos consecutivos de escassez de chuvas (2014 e 2015), este estudo, apoiado pelo Comitê de Bacias 

do PCJ (Piracicaba-Capivari-Jundiaí), teve como foco a avaliação do reúso direto de água, considerando 

o uso do efluente tratado da Estação de Tratamento de Águas Residuárias Capivari (ETAR) - Capivari II, 

que utiliza a Tecnologia de Biorreatores de Membrana. A avaliação foi realizada por meio da operação e 

do monitoramento constante de uma planta piloto operando com a combinação de quatro tecnologias de 

tratamento: osmose reversa (OR), processos oxidativos avançados (POA), carvão ativado granular (CAG) e 

carvão ativado biológico (CAB). O arranjo da planta piloto permitiu a avaliação de cinco diferentes con-

figurações de tratamento: OR, OR/POA, OR/CAG, OR/POA/CAG e CAB. Cada arranjo foi testado por pelo 

menos duas semanas em períodos de verão e inverno. O experimento também permitiu uma operação de 

curta duração com membranas de OR de baixa pressão, com melhor desempenho em termos de consumo 

de energia, sem alteração significativa na qualidade do permeado em comparação com a membrana de OR 

de alta pressão. Amostras de água foram coletadas em pontos específicos da planta piloto para serem ana-

lisadas de acordo com os padrões brasileiros de qualidade de água potável. O monitoramento mostrou que 

os efluentes da ETAR cumprem todos os padrões de qualidade da água potável. Considerando as preocu-

pações com poluentes emergentes, este estudo também avaliou compostos como N-Nitrosodimetilamina 

(N-NDMA), risco de mutagenicidade e presença de vírus entéricos. Os resultados mostraram que, indepen-

dentemente do arranjo em operação, o efluente tratado não apresentava vírus ou atividade mutagênica, e 

a concentração de N-NDMA estava abaixo do limite de detecção do método. Considerando os resultados 

obtidos até o momento e considerando as questões relativas a desreguladores endócrinos, foram realiza-

dos mais testes para a avaliação do potencial estrogênico e androgênico utilizando triagem de estrogênio 

em levedura e ensaios de triagem de andrógenos em levedura, que não indicaram a presença de potencial 

estrogênico ou androgênico nas amostras analisadas. Com essa abordagem, este estudo pretende ser uma 

referência de informação para novas discussões sobre as possibilidades de reúso direto potável no país. 

Palavras-chave: Reúso potável. Tratamento de água. Tecnologias avançadas.
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Abstract
Considering the short supply of water in São Paulo´s Metropolitan Region, an alternative that is becoming more 

economically, and now technically, feasible is water reuse. Considering the problems associated with two consec-

utive years, 2014 and 2015, of rainfall shortage, this study, supported by the Comitê de Bacias do PCJ (Piracica-

ba-Capivari-Jundiaí Basin Comitee), focused on the evaluation of direct potable reuse considering the use of the 

treated effluent from the Capivari II Wastewater Treatment Plant (WWTP) that uses the Membrane Bioreactor Tech-

nology. The evaluation was conducted through the operation and constant monitoring of a pilot plant operating 

with the combination of four treatment technologies, reverse osmosis (RO), advanced photochemical oxidation 

process (APO), granular activated carbon (GAC) and biological activated carbon (BAC). The pilot plant arrangement 

allowed the evaluation of five different treatment configurations, RO, RO/APO, RO/GAC, RO/APO/GAC and BAC. Each 

arrangement was tested for at least two weeks, in the winter and summer seasons. The experiment also allowed a 

short time operation with low pressure RO membranes with a better performance in terms of energy consumption 

without significant change in the permeate quality, compared to the high-pressure RO membrane. Water samples 

were collected from specific points at the pilot plant to have it analyzed according to the Brazilian drinking water 

quality standards. The monitoring along all the evaluation period showed the effluent from the WWTP comply with 

all, but color and heterotrophic bacteria, drinking water quality standards. For all, but the BAC, evaluated arrange-

ments the treated water fully complied with the Brazilian drinking water quality standards. However, chemilumines-

cence toxicity assay indicated that the only treatment arrangement that produced a treated water with no toxicity 

after chlorination was the RO/AOP. Considering the concerns for emerging pollutants, this study also evaluated 

compounds such as N-Nitrosodimethylamine (N-NDMA), risk of mutagenicity and presence of enteric viruses. Re-

sults showed that regardless of the arrangement in operation, the treated effluent did not have viruses or muta-

genic activity, and the concentration of N-NDMA was below the method detection limit. In addition, the evaluation 

of estrogenic and androgenic potential using yeast estrogen screening and yeast androgen screening assays (YES/

YAS) also demonstrated the effectiveness of the treatment array evaluated. With this approach, this study aims to 

be a reference of information for further discussions about the possibilities of direct potable reuse in the country. 

Keywords: Potable reuse. Water treatment. Arrangements. Advanced technologies.

1 INTRODUÇÃO
A região metropolitana de São Paulo está situada 

em um planalto a cerca de 700 metros acima do 

nível do mar, na cabeceira da Bacia do Alto Tietê. 

Os recursos hídricos disponíveis estão longe das 

necessidades de mais de 21 milhões de habitan-

tes e do maior conglomerado industrial da Amé-

rica Latina. O fornecimento é pouco satisfatório 

e ocorre com a importação de água de bacias vi-

zinhas e distantes a altos custos de bombeamen-

to. Um deles, ainda em construção, tem cerca de 

100 km de comprimento, precisando de carga de 

bombeamento de 360 m para alcançar o planalto.

Em condições normais, a demanda por abaste-

cimento de água em São Paulo é de cerca de 61  

m³/s, e cerca de 19,5%  correspondem às perdas 

físicas e não físicas (perdas de faturamento) . Por-

tanto, a necessidade de fontes alternativas de 

água é iminente. Aproximadamente 43 m³/s de 

esgotos estão disponíveis como uma potencial 

fonte de água. No entanto, a capacidade de tra-

tamento de esgotos em nível secundário é de 18 

m³/s, resultando no despejo direto da carga rema-

nescente nos rios da Região Metropolitana de São 

Paulo e na Bacia do Médio Tietê.

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

104

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 217  | vol. 67  |  Edição Especial - Maio 2019



Os anos de 2014 e 2015 foram bastante críticos 

para todos os estados da região sudeste do Brasil, 

incluindo a Região Metropolitana de São Paulo. No 

período de 2013 a 2014, a pluviosidade na RMSP 

foi a menor observada desde o período de 1943-

1944 [1], o que chamou a atenção para o proble-

ma da escassez de água na região.

A primeira proposta feita pelos tomadores de de-

cisão foi executar projetos para reutilização indi-

reta de água potável, o que necessita de estudos 

mais aprofundados para a região, já que a maior 

parte dos reservatórios utilizados como atenua-

dores ambientais apresenta maiores riscos quanto 

à poluição, inclusive com poluentes emergentes, 

como disruptores endócrinos, produtos farma-

cêuticos, compostos químicos e cosméticos.

Em outros países, como Austrália e Estados Uni-

dos, o problema de escassez de água vem sendo 

abordado de maneira diferente, com a inclusão da 

possibilidade da prática do reúso potável direto, o 

qual traz diversos benefícios em relação às outras 

formas de reúso [2]. Com base nessas experiências, 

a Organização Mundial da Saúde publicou uma di-

retriz específica para o reúso potável direto [3].

Do ponto de vista tecnológico, a prática do reúso 

potável direto não é uma limitação, uma vez que é 

possível adotar diferentes combinações de proces-

sos e operações unitárias para a sua viabilização [4].

Para superar as limitações de um programa indi-

reto de reúso, o Comitê de Bacias do Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí decidiu apoiar uma pesquisa 

voltada para reúso direto de água potável. O Cen-

tro Internacional de Referência em Reúso de Água 

- CIRRA, foi responsável pela realização desta pes-

quisa, incluindo a concepção e operação de uma 

planta piloto instalada próxima a uma estação de 

tratamento de águas residuais projetada como 

um biorreator de membrana (MBR) com membra-

nas de ultrafiltração de fibra oca. Esta unidade é 

de propriedade da Sanasa Campinas, Companhia 

de Água da Cidade de Campinas, responsável pelo 

abastecimento de água e coleta e tratamento de 

esgoto na região.

Após a decisão sobre a pesquisa sobre reúso di-

reto de água, foi idealizada e montada uma ver-

sátil unidade de tratamento de água que poderia 

combinar diferentes tecnologias de tratamento 

a serem testadas na Estação de Tratamento de 

Efluentes Capivari II, conforme detalhado nas pró-

ximas seções.

2  MÉTODOS
2.1 Unidade de tratamento piloto

A planta piloto, com capacidade de tratamento de 

700 L/h, abrange 4 diferentes tecnologias de tra-

tamento, osmose reversa (OR), processo de oxida-

ção fotoquímica avançada (POA), carvão ativado 

granular (CAG) e carvão ativado biológico (CAB), 

seguido de um processo de desinfecção (D). Esse 

conjunto permitiu que a planta piloto operasse 

sob cinco configurações diferentes: (1) OR e D; (2) 

OR, POA e D; (3) OR, CAG e D; (4) OR, POA, CAG e D; 

e (5) CAB (linha paralela) e qualquer combinação 

das configurações anteriores. Para evitar o cres-

cimento microbiológico na unidade de OR, uma 

unidade de desinfecção ultravioleta foi incorpo-

rada ao sistema. A figura 1 apresenta um fluxo-

grama da unidade piloto.
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Figura 1 – Fluxograma da Unidade Piloto

Os arranjos poderiam ser facilmente alterados 

mudando a direção do fluxo de efluentes através 

da unidade, por meio da abertura ou fechamento 

de válvulas específicas mostradas no fluxograma 

da Figura 1. Por exemplo, para teste do arranjo RO 

/ GAC, a unidade de oxidação fotoquímica é dese-

nergizada e as válvulas localizadas em sua linha de 

saída são operadas para direcionar o fluxo para a 

unidade GAC. Qualquer outra configuração pode 

ser testada com a manobra de válvulas específi-

cas. Essa flexibilidade permitiu operar a unidade 

piloto com diferentes combinações de processos, 

o que foi importante para avaliar a eficiência de 

cada uma delas e identificar o arranjo mais ade-

quado para a produção de água potável.

2.2 Avaliação de Parâmetros Operacionais

A avaliação dos parâmetros operacionais da uni-

dade piloto foi feita por meio de monitoramento 

contínuo da unidade piloto e da coleta de dados 

dos instrumentos instalados e armazenagem em 

Datalogger, com interface remota para transmis-

são por internet móvel.

O principal benefício do uso do registrador de 

dados é sua capacidade de registrar e transmitir 

automaticamente os dados obtidos dos instru-

mentos de monitoramento. Após a ativação e ca-

libração correta de todos os sensores envolvidos, 

o Registrador de Dados coletou, registrou e trans-

mitiu os dados de pressão de operação, vazão e 
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pH da alimentação, vazão de recirculação e vazão 

e temperatura do permeado. O procedimento au-

tomatizado de monitoramento minimizou a ne-

cessidade de supervisão pelos operadores locais, 

além de garantir um monitoramento completo e 

preciso, já que o registrador de dados armazena-

va os dados recebidos dos sensores a cada três 

minutos. Essa configuração forneceu uma visão 

completa e precisa das condições de operação da 

unidade piloto, sem a intervenção dos operadores.

No estudo, a qualidade da água foi avaliada em 

dois períodos do ciclo hidrológico, considerados 

os mais críticos: inverno e verão. Após a avaliação 

preliminar da qualidade e desempenho do período 

hidrológico seco (inverno), as membranas de os-

mose reversa utilizadas foram substituídas por um 

módulo de membranas de baixa pressão.

A operação da unidade piloto com esse módu-

lo permitiu avaliar o desempenho do sistema e o 

consumo de energia para operação. Após o perío-

do de operação com o módulo de baixa pressão, as 

membranas foram substituídas pelas membranas 

utilizadas na primeira campanha, para a avaliação 

do período de chuvas (verão).

Os parâmetros de desempenho operacional ava-

liados durante essa campanha de monitoramen-

to foram:

a) Pressão: Sob condições normais (sem biofil-

me nas membranas), o aumento da pressão leva 

ao aumento da produtividade [5]. No entanto, se 

houver formação de biofilme na superfície das 

membranas, o aumento da pressão pode causar 

efeitos adversos, danificando a membrana. Neste 

caso, é necessário suspender a operação para rea-

lizar a limpeza química da unidade [6]. Aumentar 

a pressão no sistema sem aumentar a produtivi-

dade indica resistência para passagem de água [7, 

8]. Essa resistência pode ser criada pela formação 

de biofilme ou incrustação inorgânica. Após a lim-

peza química da unidade, é possível verificar a re-

cuperação das condições de pressão do sistema.

b) Temperatura do permeado: A temperatura da 

água é fundamental para avaliar a produtividade 

do sistema de membranas. Com a diminuição da 

temperatura há aumento da viscosidade da água 

e, portanto, aumento na resistência ao fluxo [9, 

10]. Dessa forma, o sensor de temperatura mede a 

temperatura para que o fluxo de permeado possa 

ser normalizado em função da temperatura. Neste 

estudo, a temperatura média de 25°C foi adotada 

como referência para normalização.

c) pH da alimentação: o pH é uma variável quími-

ca que indica a presença de íons H+ e OH- em uma 

solução. É uma variável importante para garantir 

a eficiência dos processos físico-químicos e evi-

tar incrustações na membrana [10, 11]. O pH de 

entrada foi monitorado por sensor e seu valor foi 

mantido próximo de 6,5 com o uso da dosagem de 

ácido sulfúrico quando necessário.

d) Vazões de alimentação, recirculação e de 

permeado: os fluxos de entrada, recirculação e 

de permeado foram medidos e monitorados para 

ajustar o balanço de massa do sistema. Para evitar 

sobrecarga, a operação correta do sistema leva 

em consideração a porcentagem de fluxo que re-

circula pelo sistema e a porcentagem que é des-

cartada.

Com base nos dados coletados pelos instrumen-

tos de monitoramento, foram calculados os se-

guintes parâmetros de desempenho:

a) Permeabilidade da membrana: a avaliação da 

pressão de operação permite verificar a relação 

entre a vazão de permeado produzido por unida-

de de área de membrana pela pressão aplicada. É 

uma avaliação direta da produtividade do sistema 

em função da pressão. É calculada de acordo com 

a equação I:

! = #$
%×∆(	  (I)
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Na qual, P = permeabilidade da membrana (L/

m2.h.bar), Qp = vazão de permeado (L/h), 

A = área do módulo de membrana (m2) e Δp = 

pressão de operação (bar).

b) Taxa de recuperação da membrana: a taxa de 

recuperação da membrana associa o fluxo de per-

meado recuperado pelo fluxo de entrada no siste-

ma. É calculada de acordo com a equação II:

!" =
$%
$&

	
  (II)

Na qual, TR = taxa de recuperação de membrana 

(%), Qp = vazão de permeado (L/h) e

Qa = vazão de alimentação (L/h).

c) Vazão de permeado normalizada: a vazão de 

permeado é normalizada para a temperatura de 

25°C, a fim de obter a produtividade da membra-

na independentemente da viscosidade da água. A 

vazão normalizada é calculada de acordo com a 

equação III.

!"
# = 	!&×(3,04	. 10/00	12 − 8,677	. 10/7	18 + 9,658	. 10/<	1= − 5,532	. 10/?	1 + 1.793	. 10/8)

8,9	.		10/2 	 (III)

Na qual: T = temperatura do permeado (°C), Qp = vazão de permeado a uma temperatura T (L/h), Qp '= vazão 

de permeado normalizada a temperatura de 25 °C (L/h).

Os resultados operacionais obtidos são apresenta-

dos em função da pressão de operação, tempera-

tura do permeado, taxa de fluxo de recirculação e 

permeação, permeabilidade da membrana, taxa de 

recuperação da membrana e vazão normalizada.

2.3 Qualidade da Água

A operação da unidade piloto foi dividida em duas 

campanhas: a estação seca e a estação chuvosa 

(ou inverno e verão, respectivamente). Essa dis-

tinção se deve às características particulares de 

qualidade do afluente. No período seco, há um au-

mento na concentração da Demanda Biológica de 

Oxigênio (DBO) e outros parâmetros de qualida-

de que podem afetar o desempenho da unidade. 

No período de verão (chuvoso), há maior diluição. 

Dessa forma, a avaliação crítica do desempenho 

do tratamento em ambos os períodos é ideal para 

dimensionar um sistema eficiente, independente-

mente do cenário inicial considerado.

A análise de qualidade considerou a legislação 

brasileira de potabilidade (Portaria MS 2914) e 

variáveis não incluídas na legislação, como toxi-

cidade (Vibrio Fischeri) e N-Nitrosodimetilami-

na (N-NDMA). Também foram realizados testes 

para avaliar os riscos de mutagenicidade da água 

(método AMES) e análises para avaliação de vírus 

entéricos destinados a avaliar a presença de vírus 

nocivos na água. Amostras também foram coleta-

das para avaliação do potencial de estrogenicida-

de e androgenicidade da água, devido à presença 

de compostos químicos diversos, como hormô-

nios e outros fármacos.

A amostragem ocorreu com base nos diferentes 

arranjos estabelecidos. As amostras da alimenta-

ção foram coletadas a cada duas semanas (saída 

da ETE Capivari II, antes da cloração) e semanal-
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mente após a Unidade de OR ou após as demais 

unidades subsequentes POA ou CA (quando estas 

estavam em operação) e após a cloração.

Amostras coletadas para avaliação da potabili-

dade, toxicidade, N-NDMA e mutagenicidade fo-

ram encaminhadas para o laboratório analítico da 

Merieux Nutrisciences, laboratório certificado em 

Campinas, São Paulo, capaz de realizar a análise. 

A avaliação dos vírus foi feita no Departamento de 

Microbiologia da Universidade de São Paulo (Insti-

tuto de Ciências Biomédicas), e a avaliação de hor-

mônios, em laboratórios do Departamento de Far-

mácia da Universidade de São Paulo, utilizando-se 

o kit XenoScreen XL YES/YAS da Xenometrics AG.

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Parâmetros Operacionais

A Figura 2 mostra o gráfico diário de desempenho 

de pressão média para o período entre 30/05/2016 

a 30/11/2016, seguido pelo fluxo de permeado 

normalizado. A apresentação conjunta desses da-

dos permite uma avaliação da produção do sistema 

em relação à pressão operacional aplicada.

 
Figura 2: Fluxo de Pressão Operacional e Permeado

Durante a primeira campanha de monitoramen-

to da operação (30/05 a 15/06), houve um ajus-

te da pressão de operação para otimizar o fluxo 

de permeado produzido e uma etapa de limpeza 

química e sanitização das membranas em 24/06. 

Uma vez atingida a condição operacional ideal 

após a limpeza das membranas, a pressão foi 

mantida constante.

Durante o mês de julho, a unidade piloto operou 

com pressão praticamente constante durante 

todo o período. Em meados de agosto, foi realiza-

do um procedimento para limpar a unidade e re-

cuperar a pressão de operação e a produção mé-

dia de permeado. No período compreendido entre 

10/09 e 05/10, o sistema de osmose operou com 

uma membrana de baixa pressão, para verificar o 

seu desempenho.

Durante o período avaliado, a pressão média foi 

de 8,3 ± 0,6 bar. A média durante o período de 

operação a baixa pressão foi de 4,8 ± 0,2 bar, re-

presentando uma redução média de 42% na pres-

são operacional.
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A Figura 3 mostra o gráfico da temperatura do 

permeado e das condições de fluxo do permeado. 

Observa-se que a temperatura influencia direta-

mente o fluxo de permeado medido. Portanto, a 

normalização da temperatura foi realizada para 

avaliar os efeitos da pressão e formação de biofil-

me no sistema. Para o período avaliado, a tempe-

ratura média foi de 26,1 ± 1,3°C.

 
Figura 3: Fluxo de Temperatura e Permeado (medido)

O pH medido variou de 6,3 a 6,8, com uma média 

de 6,4 ± 0,1. O pH esteve dentro do intervalo es-

tabelecido para condições de efeito anti-incrus-

tante adequadas. Devido a uma falha do sensor, 

as medições de pH foram feitas por equipamento 

portátil durante a coleta das amostras, preservan-

do as condições ideais de operação e coleta.

A Figura 3 mostra o monitoramento das vazões 

de alimentação, recirculação e de permeado. 

Durante o primeiro ciclo de operação, as con-

dições de pressão e produtividade foram ajus-

tadas. Após o ajuste, as condições de produti-

vidade do sistema permaneceram constantes 

durante todo o período avaliado. Tais condições 

são devidas a aplicações corretas de paradas 

para limpeza química do sistema e monitora-

mento da pressão de operação.

Durante o período de operação com membranas 

de baixa pressão, a produção de permeado per-

maneceu constante, com a necessidade de redu-

ção da vazão de alimentação e recirculação para 

manutenção da vazão de permeado próxima à 

média obtida no primeiro período.

As vazões médias são apresentadas na Tabela 1. 

Observa-se que as membranas de baixa pressão 

apresentaram melhor desempenho médio do que 

as membranas avaliadas. 

Tabela 1: Vazões de Alimentação, Recirculação e de 
Permeado (normalizadas)

Q. Alim 
(L/h)

Q. Recirc 
(L/h)

Q. Perm 
25°C (L/h)

Alta Pressão 1330 ± 82 1023 ± 53 331 ± 29

Baixa Pressão 1016 ± 84 722 ± 80 353 ± 14

Diferença - 23,6 % - 29,4 % + 6,6%
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Figura 4: Pressão Operacional e Permeabilidade da Membrana

A taxa média de recuperação da membrana de 

alta pressão foi de 24,9 ± 1,5%. Houve queda da 

recuperação no período entre 23/06 e 14/08 (Fi-

gura 5). No período entre 09/08 e 16/08, o siste-

ma passou por uma manutenção devido a uma 

parada em um temporizador no painel de opera-

ção. Esse desligamento implicou na diminuição 

do fluxo produzido nesse curto período. Após a 

reparação do dispositivo, a taxa de recuperação 

da membrana foi restabelecida.

Para que o sistema continuasse a operar sob as mes-

mas condições de fluxo, mas utilizando membranas 

de baixa pressão, a taxa de recuperação de água pela 

membrana foi ajustada para a média de 35,4 ± 3,5%.

 
Figura 5: Taxa de Recuperação da Membrana
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Pela análise dos resultados, verifica-se que as 

condições de operação da unidade de osmose re-

versa mantiveram-se estáveis ao longo da realiza-

ção dos dois períodos de operação estabelecidos, 

tempo seco e tempo úmido, o que demonstra sua 

robustez. As operações de limpeza química, rea-

lizadas em períodos adequados, é fundamental 

para assegurar o desempenho das membranas de 

osmose reversa.

 

3.2 Qualidade da Água

Os resultados da análise de conformidade com a 

Portaria 2914/2011, atual Anexo XX da Portaria 

de Consolidação nº 5, de 28/09/2017 do Ministé-

rio da Saúde, mostram que a qualidade do efluen-

te final do MBR da ETE Capivari II está de acordo 

com a grande maioria das variáveis. Os parâme-

tros não conformes foram bactérias de cor e hete-

rotróficas aparentes (ambas em discordância em 

2 de 6 amostras da alimentação do sistema).

Em relação ao desempenho das membranas, am-

bos os módulos foram capazes de adaptar a água 

aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saú-

de, removendo cor, coliformes e E. coli. Outros 

compostos detectados em níveis inferiores aos 

valores máximos estabelecidos pela legislação fo-

ram totalmente removidos (ou seja, ferro, manga-

nês, níquel, zinco, sulfato e nitrato).

O pH de algumas amostras do efluente tratado 

está levemente abaixo do limite mínimo estabe-

lecido por lei (de 5,5 para 5,8 quando o mínimo 

recomendado é 6,0). A correção de pH é um pro-

cedimento simples e pode ser feito após a etapa 

de cloração para resolver esse problema. O pH, 

na faixa de valores obtidos, não é uma variável 

que apresenta riscos à saúde humana, mas pode 

resultar em problemas de corrosão na tubulação 

de distribuição de água ou outros componentes 

metálicos, mas que pode ser facilmente corrigi-

do, prática comum em estações de tratamento de 

água para abastecimento.

Os resultados de qualidade são devidos à alta 

qualidade da alimentação para a unidade de os-

mose reversa (esgoto tratado por um sistema 

de biorreator de membrana - MBR). Quanto aos 

compostos detectados na alimentação, as unida-

des complementares tiveram desempenho signi-

ficativo na remoção de bactérias heterotróficas 

(100%), sulfato (99%), manganês (> 98%), sólidos 

totais dissolvidos (95%), sódio ( 94%), dureza to-

tal (> 93%), cor aparente (> 88%), alumínio (42%), 

níquel (> 37%) e zinco (28%).

Os resultados das análises de toxicidade indica-

ram toxicidade na maioria das amostras após a 

cloração (Quadro 2). Amostras que não sofre-

ram cloração, como amostras da alimentação 

do sistema, OR, POA, CAG e CAB, não mostra-

ram toxicidade.

Destaca-se que os únicos arranjos testados que 

não resultaram em toxicidade química da água 

produzida após o processo de cloração foram 

aqueles que utilizaram a sequência OR, POA e 

de CAB. A possível causa para esse desempenho 

está relacionada à capacidade dos processos de 

oxidação utilizados, oxidação fotoquímica e ozo-

nização, na degradação de compostos que pode-

riam reagir com o cloro na desinfecção e formar 

subprodutos tóxicos.
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Tabela 2 - Resultados para ensaios de toxicidade

 

Os resultados das análises de N-NDMA não indica-

ram a presença deste composto ou de seus precur-

sores em concentrações maiores que os níveis de 

detecção do método em qualquer uma das amos-

tras (estágios de alimentação e intermediários).

O teste de mutagenicidade (teste AMES) na alimen-

tação e na saída da osmose indicou que não há po-

tencial mutagênico para nenhuma das amostras.

Não houve detecção de presença viral para vírus 

entéricos (especificamente adenovírus) por rea-

ção em cadeia da polimerase (PCR) em qualquer 

uma das amostras de efluente tratado.

Por fim, os resultados das análises realizadas em 

amostras da alimentação e em diversas etapas do 

tratamento avançado para reúso potável na ETE 

Capivari II apontam que não há detecção de hor-

mônios naturais e sintéticos na água.

Esse resultado reforça a qualidade de tratamento 

alcançada pelo sistema de MBR em operação na 

ETE e pela unidade de reúso potável instalada na 

saída do sistema, aumentando o nível de seguran-

ça do tratamento avançado. 

4 CONCLUSÕES
A unidade piloto foi avaliada por um período de 

aproximadamente 7 meses. Inicialmente, foi ne-

cessário operar o sistema para estabelecer condi-

ções constantes de produtividade, com aumento 

da pressão do sistema. A partir de então, o sistema 

passou a operar com desempenho constante, com 

pequena queda de produtividade, como esperado.

Durante o período foram realizadas duas paradas 

programadas para limpeza química e restabeleci-

mento dos parâmetros operacionais. Observou-se 

que as membranas apresentaram desempenho 

operacional constante, sem apresentar problemas 

estruturais causados pelo aumento da pressão no 

sistema. Assim, considera-se que o desempenho 

da unidade piloto foi satisfatório para todo o pe-

ríodo de operação contemplado neste estudo.
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A alta qualidade do esgoto tratado utilizado na 

alimentação da unidade piloto foi um fator funda-

mental para adequada operação das unidades de 

tratamento complementares, permitindo assegu-

rar a qualidade do efluente tratado em um cenário 

de abastecimento por meio de reúso potável dire-

to. Quanto aos compostos detectados na alimen-

tação, as unidades complementares tiveram de-

sempenho significativo na remoção de bactérias 

heterotróficas (100%), sulfato (99%), manganês 

(> 98%), sólidos totais dissolvidos (95%), sódio ( 

94%), dureza total (> 93%), cor aparente (> 88%), 

alumínio (42%), níquel (> 37%) e zinco (28%).

N-NDMA, Mutagenicidade (teste AMES) e análise 

de vírus entéricos não relataram anormalidades 

de qualidade nem na alimentação nem durante os 

diferentes arranjos de tratamento. Com relação 

à presença de hormônios, não foi detectada ati-

vidade de compostos estrogênicos em nenhuma 

das amostras analisadas.

Em relação ao uso de membranas de baixa pres-

são, houve uma redução média de 43% na pres-

são de operação comparando ao módulo de alta 

pressão. Apesar da redução de pressão, o sistema 

operou com aproximadamente o mesmo fluxo de 

permeado que o sistema de alta pressão. Houve 

um aumento significativo de aproximadamente 

77% na permeabilidade do sistema.

O reflexo mais notável dessa redução de pressão e 

aumento da permeabilidade está nos custos com 

energia para operação do sistema. O efeito des-

sa redução em longo prazo reduzirá o custo ope-

racional do projeto, tornando as membranas de 

baixa pressão uma opção preferível ao escolher o 

sistema de membranas a ser utilizado.

Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que o 

arranjo com maior potencial para a aplicação da 

prática de reúso é o que utilizou a combinação dos 

processos de osmose reversa, oxidação fotoquí-

mica e desinfecção.

Em geral, os resultados deste ciclo de operação da 

unidade piloto foram favoráveis para incentivar 

futuros estudos sobre a prática de reúso potável 

direto, inclusive sobre a luz da diretriz da OMS so-

bre este tema.
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