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Prezados leitores, 

Preparamos essa edição especial temática sobre reúso de águas para homenagear o professor Dr. Ivanildo 

Hespanhol e assim contribuir para perpetuar seu legado. Incansável pesquisador de tecnologias de reúso, o 

professor Ivanildo sempre foi um forte colaborador para a implementação de políticas públicas e dispositi-

vos legais que disseminassem e amparassem essa prática em nosso país. 

Nesta edição apresentamos a matéria jornalística “Professor Ivanildo Hespanhol: um legado de inovação 

para o saneamento”, procurando mostrar um pouco de sua vida e obra, e dois artigos inéditos do querido 

professor, o que muito nos orgulha e honra, intitulados:  “Considerações sobre a Portaria 2914/2011, sobre 

os Planos de Segurança da Qualidade da Água, sobre os anexos XX e XXI da Portaria de Consolidação 5/2017 

do SUS, e sobre uma proposta para implementar um novo paradigma para regulamentação com base em 

variáveis sub-rogadas”. 

O artigo discorre sobre a adoção indiscriminada de padrões importados de praticamente todas as variáveis 

propostas pelas diretrizes da OMS, que, na visão do professor, são em sua maioria ditadas por especialistas 

de entidades públicas e privadas, federais e estaduais e entidades de classe sem quaisquer bases científicas 

ou estudos epidemiológicos e toxicológicos que lhes confiram credibilidade. O professor inicia essa reflexão 

citando um pensamento do professor Dr. Francis Crick, Prêmio Nobel de Fisiologia (Medicina) em 1962 pela 

descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA: “Cada geração precisa de uma nova música”.

E o segundo artigo foi escrito conjuntamente com os professores Dr. José Carlos Mierzawa e Dr. Raphael 

Rodrigues, intitulado "Reúso Potável Direto - Estudo de Viabilidade Técnica em Unidade Piloto".

Que os sonhos do Professor Ivanildo com um mundo sustentável, com padrões nacionais baseados no reúso 

e na economia circular, tornem-se o tom do saneamento ambiental e nunca sejam esquecidos. 

Boa leitura!
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Produção da Foco21 Comunicação (Edição: Ana Paula Rogers/Reportagem: Suely Melo)

Professor Dr. Ivanildo Hespanhol: um legado 
de inovação para o saneamento
A trajetória de um professor e pesquisador idealista que criou um centro 
internacional de conservação e reúso de água – vendo nessa alternativa a 
solução para a segurança hídrica da população – e que contribuiu com a 
formação de grandes profissionais do setor

De tempos em tempos, surgem seres humanos 

que fazem a diferença no mundo por meio de suas 

áreas de atuação. No saneamento brasileiro, um 

desses profissionais exemplares foi o professor 

Ivanildo Hespanhol. Referência nacional e inter-

nacional em reúso de água, o especialista, que 

atuava no tema desde 1970 e morreu em 3 de ja-

neiro deste ano, deixou um grande legado de ino-

vação para o setor. Um homem de caráter, hones-

tidade intelectual, com ideais e ideias “futuristas”, 

segundo seus contemporâneos e ex-alunos (hoje 

professores, mestres e doutores) _ e uma inspira-

ção para os novos profissionais da área. 

O professor Ivanildo Hespanhol era engenheiro civil 

pela USP, Mestre em Engenharia Sanitária e Doutor 

em Saúde Pública pela USP - Universidade de São 

Paulo. Concluiu doutorado em Engenharia Sanitária 

pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Es-

tados Unidos, no início dos anos 1970. À época, mo-

rou com a esposa, Vera Lúcia Parlatore Hespanhol, 

e os três filhos pequenos, Alexandra, Maximiliano e 

Fabiana, no campus daquela universidade.  
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Figura 1: Professor Dr. Ivanildo Hespanhol
Fonte: Acervo família



Com uma trajetória marcada por duas grandes 

realizações – o curso de Engenharia Ambiental da 

Escola Politécnica da Universidade de São Pau-

lo (Poli-USP), do qual foi coordenador e primeiro 

Professor Titular, e o Centro Internacional de Re-

ferência em Reúso de Água (Cirra-USP), entidade 

sem fins lucrativos ligada ao Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli –, o 

professor Ivanildo Hespanhol defendia com afinco 

a conservação e o reúso de água como alternativa 

para a segurança hídrica da população. 

O NASCIMENTO E A CONSOLIDAÇÃO DO CIRRA
Como professor/orientador formou grandes pro-

fissionais, principalmente na área de mestrado e 

doutorado, que hoje estão nas universidades ou 

na indústria aplicando os conceitos que foram 

desenvolvidos no centro que fundou. Um de seus 

notáveis alunos é o professor José Carlos Mierz-

wa, que praticamente viu o nascimento do CIRRA, 

entre 1998 e 1999, e hoje, quase vinte anos de-

pois, ocupa o lugar que era do professor Ivanildo 

Hespanhol na direção da entidade, além de atuar 

também como professor da Poli-USP.   

O professor Mierwa conta que naquela época foi 

até a Escola Politécnica com o intuito de falar com 

algum professor sobre o desenvolvimento de um 

doutorado na área de reúso e, por acaso, encon-

trou o professor Ivanildo Hespanhol, que acabara 

de voltar da Suíça com a ideia de criar o Cirra. “En-

contrei com ele casualmente e apresentei  minha 

proposta sobre uso racional e reúso de água em 

processos industriais. Ele achou importante para 

o novo centro de referência, que já existia, mas 

ainda sem recursos _ era uma salinha pequena, 

na qual a intenção era tentar disseminar concei-

tos e temáticas sobre reúso da água. Começamos 

a ter uma relação como orientador e orientando”, 

lembra. “O trabalho é um dos pioneiros que foram 

desenvolvidos nesta área”, completa. 

Na ocasião, Mierzwa notou no professor Ivanildo 

Hespanhol uma característica admirável, que o 

marcou: o professor era aberto a desafios, a no-

vidades. “Ele era muito ligado ao setor de sanea-

mento, mas não era na indústria. Mesmo assim, 

não teve nenhuma objeção. Nunca foi uma pessoa 

conservadora; geralmente, um profissional que 

ganha experiência em uma área, domina-a e tudo 

o que for fora desse meio ele não quer fazer. Não 

era o caso. O professor Ivanildo Hespanhol sem-

pre foi aberto a aceitar essas ideias de melhorias 

na área ambiental de reúso”, conta. “Eu tinha pro-

posto algo extremamente novo e fora da área dele 

e ele, com aquele espírito aberto, disse: ‘Acredito! 

Vamos fazer, tem potencial’”, recorda-se.

Na época, o professor Ivanildo Hespanhol, que com 

o tempo foi envolvendo seu aluno nas atividades 

do centro, submeteu um projeto à FINEP (Financia-

dora de Inovação e Pesquisa) e conseguiu recursos 

para concretizar sua criação. Com o financiamento, 

o centro ganhou outra dimensão. “Foi criada a in-

fraestrutura que temos hoje, com o mesmo objeti-

vo de dar suporte para os setores público e privado 

com relação às práticas de conservação e reúso da 

água”, explica o professor Mierzwa.

A partir daquele momento, o Cirra foi se consoli-

dando tanto com a atuação do professor Ivanildo 

Hespanhol como com o desenvolvimento de pro-

jetos com financiamento das agências de fomen-

to, projetos com a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPQ), por exemplo, e tornou-se 

referência na área. Participou do desenvolvimen-

to de diversos manuais de conservação e reúso 

da água, como o da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP), o primeiro no Brasil 

sobre conservação e reúso na indústria, publica-

do em parceria com a FINEP. Depois veio o Manual 

do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), abordando o 

tema conservação e reúso em edificações. 
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VERDADEIRO MESTRE
Paralelamente, foram desenvolvidos trabalhos 

colaborativos com empresas com o intuito de dis-

seminar os conceitos sobre o reúso. “O professor 

já era bastante conhecido nessa área e fez um tra-

balho muito bom no sentido de divulgar o CIRRA 

pelo Brasil inteiro, por meio de palestras, e tam-

bém fora do país, por meio de trabalhos e artigos. 

De lá para cá, o Brasil teve momentos significa-

tivos para as ações voltadas à questão da gestão 

da água”, frisa Mierzwa. “Ele via que o reúso era 

necessário no Brasil. Antes de ele criar o CIRRA e 

começarmos a trabalhar nisso, as ações de reúso 

eram muito incipientes, restritas, e poucas pes-

soas atuavam nessa área. Hoje é um tema mais 

debatido, e temos várias experiências de grande 

porte de reúso de água”, diz o estudioso.

Outra característica marcante de Ivanildo Hes-

panhol era a generosidade como professor. Ele 

sempre incentivou seus alunos, que seriam seus 

sucessores. A ideia de o aluno superar o mestre 

nunca foi um problema. Porque isso, entre outras 

coisas, significava dar continuidade às ideias nas 

quais ele acreditava. 

Foi assim, mais uma vez, com o professor José Car-

los Mierzwa. Quando ele concluiu  seu doutorado, 

o professor Ivanildo Hespanhol estava prestes a se 

aposentar na Poli e pediu para que ele se candida-

tasse à vaga. E assim aconteceu. Mierzwa prestou 

o concurso, passou e assumiu as disciplinas que 

eram ministradas por seu mestre. “Quando ele se 

aposentou, passou a se dedicar 100% ao CIRRA, 

no sentido de coordenar, gerenciar. Eu ficava na 

parte de suporte, de desenvolver os projetos, dar 

andamento, e ele na gestão e obtenção de recur-

sos e divulgação do centro”, relata.

TECNOLOGIA DE MEMBRANAS  E CRÍTICAS  
Por ter uma visão voltada para a inovação, o profes-

sor Ivanildo Hespanhol também era alvo de críticas 

por seus pares mais conservadores, como conta 

Mierzwa. “O professor Ivanildo Hespanhol estava 

sempre muito à frente. Às vezes era muito mal in-

terpretado por ser aberto e pensar em coisas novas. 

Os mais tradicionais acabavam achando que aquilo 

era muita ousadia. Era polêmico”, ressalta. 

Um exemplo disso foi quando começou a levar 

para o CIRRA a ideia de usar tecnologia de mem-

brana para tratamento de água e efluentes. “Foi 

um projeto que comecei a desenvolver quando 

entrei na Poli-USP. Passou a ser a minha linha de 

pesquisa,  que o professor Ivanildo Hespanhol 

acompanhava. Muitos criticavam porque estáva-

mos propondo para o Brasil o uso de membranas”, 

afirma Mierzwa. “Sempre ouvimos comentários 

 
Figura 2: Laboratórios do CIRRA

Fonte: Acervo de imagens da Sabesp
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como: ‘membrana não é para o Brasil. É muito 

caro’. ‘Mas o que é para o Brasil?’, questionava. 

‘Temos que avançar no conhecimento. No Brasil 

não tem, mas uma hora precisa ter’, o professor 

argumentava.” 

E as críticas continuavam, segundo o especialista: 

“’Isso é coisa de americano. Querem importar tec-

nologia’, diziam, ao que ele respondia: “queremos 

demonstrar a viabilidade e, uma vez demonstra-

da, nacionalizar”, recorda-se. “Ele tinha essa visão 

mais aberta, ele aceitava novos desafios mesmo 

que não fossem da área dele. Se a pessoa que pro-

pusesse tivesse fundamentação e capacitação téc-

nica para desenvolver, ele sempre apoiava.” 

PROJETOS DESENVOLVIDOS COM  
APOIO DO CIRRA
Em relação ao suporte, de acordo com Mierzwa, o 

CIRRA foi responsável por ajudar a criar a primei-

ra lei sobre reúso no Brasil – a Resolução nº 54 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (Resolu-

ção CNRH nº 54 de 28 de novembro de 2005) – e 

introduziu, do ponto de vista da legislação, o con-

ceito de reúso.

Além dos manuais destacados acima, foram de-

senvolvidos diversos projetos para a Companhia 

Siderúrgica Nacional relacionados a reúso e para 

uma infinidade de empresas de menor porte. Sem 

contar o apoio para o setor público nas tratativas 

de normatização para reúso. Ainda conforme o 

professor Mierzwa, o CIRRA teve papel fundamen-

tal na elaboração da última Resolução Paulista de 

Reúso, de 2017  – norma que dispõe sobre reúso 

para fins não potáveis. A discussão foi realizada 

em âmbito conjunto das Secretarias estaduais de 

Saneamento e Recursos Hídricos e de Meio Am-

biente (hoje Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente) e de Saúde e Segurança Pública do Es-

tado. O CIRRA contribuiu para a definição de pa-

râmetros de qualidade padrão. 

Na ABNT, o professor destaca que o CIRRA parti-

cipou da criação da norma sobre aproveitamento 

de água de chuva – de 2007, que trata dos funda-

mentos para regulamentar o tratamento de água 

de chuva no Brasil. 

A última ação relevante do CIRRA, antes da mor-

te do professor Ivanildo Hespanhol, como explica 

Mierzwa, foi o estudo coordenado pelo centro sobre 

reúso potável em São Paulo, realizado em parceria 

com a Companhia de Saneamento de Campinas 

(Sanasa) e com o Comitê de Bacias do PCJ-Piraci-

caba, Capivari e Jundiaí. “O primeiro e único estudo 

no Brasil que focou na avaliação do reúso potável a 

partir do esgoto”, enfatiza o engenheiro. 

Além disso, há projetos no âmbito da universi-

dade. O Cirra fez uma ampliação de escopo. “Co-

meçamos, em 2008, com o desenvolvimento de 

metodologia para aplicação da prática de reúso e 

avançamos em tecnologia, na área de processo e 

separação por membranas. Hoje temos uma linha 

de pesquisa, com recursos da FINEP e de outras 

agencias de financiamento”, conta. 

O professor Ivanildo Hespanhol também estava 

atuando no projeto de dessalinização da água do 

mar (que ainda era uma PMI - Proposta de Mani-

festação de Interesse) visando ao estabelecimento 

de uma PPP  (Parceria Público-Privada) para a im-

plantação de uma usina de dessalinização, a maior 

da América do Sul –  fazendo 1 metro cúbico (m³) 

(1.000 litros) de água dessalinizada por segundo.

Outra participação importante do professor Iva-

nildo Hespanhol e do CIRRA foi na criação, há 13 

anos, do Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de 

Água, que tem como objetivo conhecer, difundir e 

homenagear, anualmente, empresas que utilizam 

boas práticas na promoção do uso eficiente de 

água. O CIRRA ainda apoia a avaliação dos proje-

tos da premiação. 
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TRABALHO
Em suma, o professor Ivanildo Hespanhol traba-

lhava, especialmente, com temas vinculados à 

conservação e à água; gestão de recursos hídri-

cos; sistemas avançados de tratamentos de esgo-

tos e efluentes industriais, incluindo sistemas de 

membranas, processos oxidativos, biomembra-

nas, evaporadores de compressão de vapor, en-

tre outros. Também contribuiu com livros, como 

“Introdução à Engenharia Ambiental: O Desafio 

Do Desenvolvimento Sustentável”, “Gestão Da 

Água No Brasil”, “Água Na Indústria: Uso Racional 

E Reúso”, com o professor José Carlos Mierzwa, e 

“Water Pollution Control: A Guide To The Use Of 

Water Quality Management Principles”.

Marcou também a trajetória do professor Ivanildo 

Hespanhol  sua colaboração com a OMS  (Orga-

nização Mundial da Saúde), em Genebra, durante 

quase dez anos. 

Mierzwa, que fez pós-doutorado na Escola de En-

genharia e Ciências Aplicadas de Harvard, nos Es-

tados Unidos, finaliza: “Todo mundo que atua na 

área relacionada a reúso reconhece a relevância 

do professor Ivanildo Hespanhol para o setor”.
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Figura 3: Prof. Ivanildo Hespanhol no laboratorio do CIRRA 

Fonte: Acervo Sabesp



O professor Ivanildo Hespanhol foi um pareceris-

ta ativo na revista DAE e um colaborador assíduo 

com publicações desde 1977. Conforme relacio-

namos a seguir:

1977
Edição nº 112 - Mistura: grades e reatores tubu-
lares; floculação: o uso de polieletrólitos 
Autores: Hespanhol, Ivanildo 

Edição nº 114 - Filosofia de pesquisa da CETESB: 
remoção de nitrogênio e fósforo; tratamento 
biológico de resíduos de laticínios 
Autores: Hespanhol, Ivanildo 

1978
Edição nº 115 - Efeitos Ambientais das bifenilas 
policloradas (PCB s) 
Autores: Hespanhol, Ivanildo 

Edição nº 116 - Influência do represamento na 
qualidade das águas 
Autores: Hespanhol, Ivanildo 

1979
Edição nº 121 - Efeitos ambientais do programa 
nacional do álcool 
Autores: Hespanhol, Ivanildo 

1980

Edição nº 123 - Remoção de compostos orgâni-

cos e águas de consumo humano 

Autores: Hespanhol, Ivanildo 

1981

Edição nº 127 - Grades de mistura rápida 

Autores: Azevedo Netto, José Martiniano de; Hes-

panhol, Ivanildo; Pretto, Nevio João de. 

1982

Edição nº 130 - Usos do cloro na engenharia sa-

nitária e ambiental: novas tecnologias de apli-

cação e quantificação dos impactos associados 

Autores: Hespanhol, Hivanildo; Azevedo Netto, 

José Martiniano de; Botelho, Maria Helena C. 

2014

Edição nº 194 - Normas anormais 

Autores: Hespanhol, Ivanildo 

2015

Edição nº 198 - A Inexorabilidade do reúso po-

tável direto 

Autores: Hespanhol, Ivanildo 
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1961
Graduação em Engenharia Civil pela USP

1968 
Graduação em Engenharia Sanitária pela USP

Doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo 

1972
Mestrado em Engenharia Sanitária pela Universidade da 

Califórnia, Berkeley

1975
Doutorado em Engenharia Sanitária pela Universidade da 

Califórnia, Berkeley 

1985-1995
Colaborador da Organização Mundial da Saúde em 

Genebra, na Suíça 

1936 

Criação da Revista DAE (Boletim da RAE) 

1942 

Criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP); 

1948 

Fundação da AIDIS  (Associação Interamericana de 

Engenharia Sanitária e Ambiental) e de seu capítulo 

brasileiro, do qual viria a se originar a ABES, em 1966

1960
Criação da Fundação SESP, prazo de vigência do Convênio 

com EUA expirado e o serviço se vincula ao Ministério 

da Saúde / Atuação do BID (Banco Interamericano 

do Desenvolvimento) no financiamento de obras de 

saneamento 

1966 

Fundação da ABES  )Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental)

1967 

Criação do BNH (Banco Nacional de Habitação), com 

intuito de promover e controlar a política de saneamento 

no Brasil 

1971 

Criação do Planasa (Plano Nacional de Saneamento), imple-

mentando a lógica financeira do retorno do capital investido 

1973 

Criação da Sabesp - Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo 

1986 

Extinção do BNH e consequente declínio do Planasa, com 

transferências das ações em saneamento para a CEF

Trajetória do professor Ivanildo Hespanhol e do 
saneamento no Estado de São Paulo e no Brasil

SANEAMENTO NO BRASILTRAJETÓRIA DO PROFESSOR  
IVANILDO HESPANHOL
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SANEAMENTO NO BRASILTRAJETÓRIA DO PROFESSOR  
IVANILDO HESPANHOL

1991
Criação da Funasa, com a fusão de SUCAM e FSESP;

Criação do Ministério da Ação Social 

1995
Criação do PMSS (Programa de Modernização do  

Setor Saneamento), com objetivo de reestruturar a 

Política de Saneamento

2000
Lei 9.984 - Criação da Agência Nacional de Águas  (ANA)

2001
Lançamento do Projeto Alvorada;

2003
Criação do Ministério das Cidades, responsável  

pela Política de Desenvolvimento Urbano e  

Saneamento Ambiental

2005 

Instituída a Lei nº11.107/05, possibilitando a contratação 

de consórcios públicos

2007
Instituída a Política Federal de Saneamento Básico (Lei 

nº11.445/07) 

Lançamento do PAC - Programa de Aceleração do 

Crescimento.2010 - Lei 12.305 - Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos

2017
13.529 - Lei de Parcerias Público-Privadas 

1998/99 
Fundação do Cirra  

Pesquisa “Recarga Artificial De Aquíferos Através Do 

Sistema De Tratamento Solo Aquífero”

2001
Universidade do Arizona 

 

2003
Estudo de tratamento de águas residuárias municipais por 

reator biológico aeróbio com membrana visando o reúso em 

sistemas de resfriamento industrial – Escola Politécnica-USP

2003/2004
Criação do curso de Engenharia Ambiental - Poli-USP   

2005
Estudo Wastewater as a resource for beneficial uses in 

Brazil – Escola Politécnica-USP

2006
Estudo “Caracterização, Tratamento E Reúso De Águas 

Cinzas E Águas Pluviais Em Edificações”
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“Para mim, foi uma grande satisfação ter traba-

lhado com o professor Ivanildo Hespanhol duran-

te quatro anos, na Cetesb (1975-1979). Ele tinha 

regressado da Universidade de Berkeley, nos Esta-

dos Unidos, onde havia terminado  seu doutorado, 

quando o convidei para ser meu superintendente 

de pesquisas. Nesse período, a superintendência 

pôde se desenvolver na área de processos indus-

triais, processos para tratamento e disposição fi-

nal de despejos domésticos e industriais e desen-

volvimento de produtos, métodos e técnicas. Para 

tal foi desenvolvido um amplo programa de trei-

namento com cursos locais e no exterior (inclusive 

mestrados e doutorados) e construído um edifício 

próprio, equipado com laboratório “up to date”. 

Seus traços mais importantes, além da excelente 

qualidade técnica, foram o caráter, a integridade, 

o respeito e a educação. Isso me cativou muito. 

Acabamos tendo muito sucesso nessa área. E eu 

credito todo esse sucesso ao professor Ivanildo 

Hespanhol. O meu sucesso foi tê-lo contratado. 

Gostaria de mencionar a extensa colaboração do 

professor Ivanildo Hespanhol durante a minha 

gestão na AIDIS, como conferencista nos congres-

sos nacionais e internacionais, além da participa-

ção de documentos e livros dessa associação.”
Luis Augusto de Limas Pontes, ex-presidente da AIDIS

“A contribuição do professor Ivanildo Hespanhol, 

hoje olhando do ponto de vista de uma professo-

ra da USP, é um legado inimaginável. Ele tem duas 

marcas na Escola Politécnica que são muito im-

portantes. Uma é que ele foi o grande batalhador 

pela criação do curso de Engenharia Ambiental, 

que foi realmente criado por seu esforço pessoal. 

O segundo foi a criação do Centro Internacional 

de Referência e Reúso da ÁguaI - Cirra. O profes-

sor Ivanildo Hespanhol inaugurou uma pesquisa 

em uma área de inovação tecnológica tão im-

portante quanto é a questão do reúso da água. E 

não só inaugurou isso como o conceito da pesqui-

sa de reúso da água, mas também no sentido de 

pôr a ‘mão na massa’, de concretamente fazer o 

laboratório, fazer o centro, o que foi outro esfor-

ço pessoal dele. Além da marca dele de professor, 

de mestre e de pesquisador, com a sua criativi-

dade, com toda a sua colaboração e com todo o 

seu conhecimento, ele ainda teve essa marca de 

concretizar esses sonhos: o curso de Engenharia 

Ambiental e o Centro de Reúso da Água. Essas são 

marcas muito importantes dele na USP. 

Paixão pela vida, pela profissão, pela inovação. 

Esse é um legado que ele nos deixa. Ele iluminou 

caminhos, foi honesto, foi construtor. Ele foi o 

primeiro professor titular na área de Engenharia 

Ambiental da Poli, e quando ele se aposentou, aos 

70 anos, tive a honra de ocupar a vaga dele. Em 

2006/2007, tivemos a primeira turma formada 

em um curso que hoje está absolutamente con-

solidado. E se não fosse o grande esforço do pro-

fessor Ivanildo Hespanhol àquela época, nós pro-

vavelmente não teríamos um curso de Engenharia 

Ambiental até hoje. O Cirra hoje é um orgulho 

para a Universidade de São Paulo. É o único cen-

tro de reúso de água existente no país, que hoje é 

responsável por uma série de projetos inovadores, 

e isso se deve à forte atuação do professor Ivanil-

do Hespanhol. A preocupação com a inovação foi 

a sua linha mestra, determinante no desenvolvi-

mento profissional. A capacidade e a generosida-

de na transmissão de conhecimento é o que faz 

um mestre de fato. Ele sempre afirmou que gos-

taria que todos os alunos dele fossem melhores 

do que ele. A obrigação dele era criar sucessores, 

pupilos que ultrapassassem o mestre. Essa é uma 

demonstração de um verdadeiro professor. De um 

verdadeiro mestre, que soube associar sua capa-

cidade de ensino com sua capacidade de desen-

Reconhecido e admirado: leia os depoimentos
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volvimento científico, mas principalmente com 

sua capacidade de ser amigo. 

Por isso tudo, agradeço ter conhecido o professor 

Ivanildo Hespanhol, agradeço participar do de-

partamento no qual ele teve uma grande contri-

buição e agradeço à família porque era na família 

que ele se apoiava para conseguir toda essa força. 

Profunda admiração por ele.”
Mônica Porto, engenheira civil, professora da Escola Poli-

técnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)

“Tive o privilégio de trabalhar com o professor 

Ivanildo Hespanhol de 1979 a aproximadamente 

1990. Fui consultor da Organização Pan-Ameri-

cana da Saúde e, nessa capacidade, o Dr. Ivanildo 

Hespanhol e eu investigamos especificamente 

tecnologias de tratamento de água para produzir 

água para consumo humano no Brasil. O Dr. Iva-

nildo Hespanhol era um engenheiro perfeito, to-

talmente atualizado com todas as tecnologias de 

tratamento e sempre interessado em servir seu 

país. Na sala de aula, o professor Ivanildo Hespa-

nhol demonstrou uma notável capacidade de ensi-

nar e orientar mestrandos e doutorandos. Eu sinto 

sua falta, amigo. Você serviu a seu país e amigos.”
Prof. Dr. Raymond A. Sierka, Ph.D, P.E.  

(Professor Emérito de Engenharia Química  

e Ambiental da Universidade do Arizona)

“Não tive a mesma carreira dele, voltada para 

a Engenharia Ambiental [Maximiliano é dentis-

ta], mas em casa era só nisso que se falava. ‘Oito 

minutos de banho. Não pode gastar água.’ ‘Se 

precisar de algum técnico para limpar a piscina, 

pode falar comigo.’ Essa foi a minha vida. Ele me 

ensinou muitas coisas como pai, como homem. 

Dizem que uma pessoa nunca morre enquanto se 

fala dela. Tenho certeza de que o nome dele vai 

ser muito falado por muitas gerações. Lembro de 

uma vez em que ele me deu um livro chamado ‘O 

homem medíocre’, de José Ingenieros, e na minha 

idade, com uns 19 ou 20 anos, peguei o livro, olhei 

e nem li. Coloquei na estante. Algum tempo de-

pois, peguei o livro, sentei e comecei a folhear e 

não conseguia parar de ler porque eu me identi-

ficava com cada página. Eu queria saber se eu era 

medíocre ou não, então eu continuava lendo... No 

livro, ele fala que o homem medíocre é aquele que 

não tem ideal. E o ideal é um elo que une a rea-

lidade presente com a imaginação de um futuro 

melhor. Essa frase ficou cravada no meu cora-

ção. Ninguém imagina o amanhã sendo pior que 

hoje. A gente tem que trabalhar para amanhã ser 

melhor. E um ser humano que não tem um ideal 

é medíocre. E meu pai era tudo, menos medíocre. 

Às vezes, era um cara meio solitário, no sentido 

de ser introspectivo, angariando, formulando as 

ideias em que ele acreditava até o final – o reúso 

foi uma delas. 

Meu pai foi e vai ser por muito tempo referência 

tanto para a área de engenharia ambiental como 

pai, amigo e professor. Imagine em 1970 pegar 

três crianças e se mudar para os Estados Unidos, 

morando dentro do campus da Universidade de 

Berkeley. Não tínhamos noção da dificuldade, vi-

vendo de bolsa.”  

Maximiliano Hespanhol, filho do  

professor Ivanildo Hespanhol

“Uma referência no saneamento no mundo. O 

professor Ivanildo Hespanhol sempre representou 

para todos os profissionais da área aquilo que é a 

excelência profissional: a responsabilidade cientí-

fica, a honestidade intelectual. 

Depois de ser diretor técnico da Cetesb, que na épo-

ca se tornou excelência da área do meio ambiente no 

Brasil, o rofessor Ivanildo Hespanhol foi ser um gran-

de colaborador da Organização Mundial da Saúde  

(OMS). E nessa capacidade, tive a oportunidade de 

acompanhar o trabalho dele em nível internacional. 

Na época era presidente da Associação Internacio-
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nal de Recursos Hídricos, e em várias oportunidades 

ele nos brindou com seu conhecimento, com sua 

competência na área do saneamento. 

Além de tudo isso, ele era uma pessoa fabulosa, 

que queria bem, que ajudava, essa era uma carac-

terística importante. Muitas vezes tivemos em-

bates porque isso era necessário. Ele era um de-

fensor heroico do reúso de água, e eu mesmo tive 

embates importantes com ele na solução do pro-

blema da água na Região Metropolitana de São 

Paulo, quando fui secretário de Recursos Hídricos, 

porque ele entendia que se nós reusássemos a 

água não precisaríamos trazer água de outros lu-

gares. Sem dúvida, mas eu brigava porque eu dizia 

que essa não era a única solução. Mas ele era um 

grande defensor do reúso. Criou o Cirra, que agora 

o professor Mierwa, como discípulo dedicado do 

professor Ivanildo Hespanhol, está levando adian-

te. Sem dúvida nenhuma nós, na Sabesp, estamos 

levando muito a sério essa visão dele para o reú-

so. Temos o projeto Aquapolo, em parceria com 

a iniciativa privada, na Região do ABCD, e vamos 

continuar a trabalhar nesse tema. Estamos tam-

bém preocupados com a revisão da resolução que 

aprovamos lá atrás sobre reúso, que fica cada vez 

mais importante, e o professor Ivanildo Hespanhol 

é uma referência mundial no tema. Um grande 

profissional que honrou o nosso estado e o nosso 

país _ localmente e internacionalmente.

Durante a crise hídrica de 2014/2015 [que atingiu 

fortemente a Região Metropolitana de São Paulo], 

ele tinha uma visão de que o reúso potável,   como 

é feito em Windhoek, capital da Namíbia, em que 

o esgoto é tratado a ponto de ser colocado na rede 

de água, deveria ser implantado em São Paulo. 

Uma visão muito futurista, de grande envergadu-

ra científica, e um grande desafio. Esse incentivo 

que ele deu sempre ao reúso foi o que marcou a 

carreira dele, além das tecnologias que ele criou 

para colocar o reúso realmente como uma opção 

de segurança hídrica.” 

Benedito Braga, presidente da Sabesp

“O primeiro contato que tive com o professor 

Ivanildo Hespanhol foi quando, ainda funcionário 

da Sabesp, fiz um curso de atualização em trata-

mento de água.

Ele desenvolveu um trabalho de investigação so-

bre filtros de Estações de Tratamento de Água 

(ETAs) de diversas unidades de tratamento em vá-

rias cidades que foi muito importante para todos 

que trabalhavam com o tema.

Nessa ocasião, o contato foi muito rápido e não 

tivemos a oportunidade de aprofundá-lo. Anos 

mais tarde, em 1986, ingressei por concurso pú-

blico na Faculdade de Saúde Pública da Universi-

dade de São Paulo, onde ele tinha sido professor. 

É interessante observar que, embora eu ainda não 

tivesse muita relação com ele, fui designado para 

lecionar disciplinas fortemente relacionadas com 

os trabalhos que ele e outros professores haviam 

desenvolvidos até então.

A partir de minha dissertação de mestrado e tese 

de doutorado, ambas sobre reúso de água, tive a 

oportunidade de dialogar muito com ele e partici-

par de várias comissões técnicas sobre esse tema, 

ocasiões em que aprendi muito.

A partir daí, aprofundamos a amizade entre nós e 

nossas famílias, para bem além do contato mera-

mente profissional.

O que mais chamava a atenção na personalidade 

do Ivanildo era seu senso de humor e sua profun-

da honestidade intelectual com relação aos seus 

posicionamentos sobre os diversos temas: sempre 

muito claro, o que por vezes incomodava alguns e 

certamente agradava outros mais comprometi-

dos com a verdade. Fazia suas críticas com muita 

dureza, mas também com muito bom humor.

Em 2013, publiquei, com alguns colegas, o livro 

‘Reúso de Água’. O professor Ivanildo Hespanhol 

enriqueceu sobremaneira essa publicação escre-

vendo dois capítulos: ‘Potencial De Reúso De Água 
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No Brasil: Agricultura, Indústria, Município E Recarga 

De Aquíferos’ e ’Saúde Pública E Reúso Agrícola De 

Esgotos E Biossólidos’. O livro teve sua edição rapi-

damente esgotada, e planejávamos a publicação de 

um novo, abordando temas mais atuais sobre essa 

tecnologia, o que acabou não se efetivando.

O professor Ivanildo Hespanhol deixa um legado 

técnico extremamente importante para a comu-

nidade técnica, acadêmica e científica, mas, o que 

é mais importante, um exemplo de retidão de ca-

ráter e postura.”
Pedro Mancuso, professor da  

Faculdade de Saúde Pública da USP

“Irei sempre me orgulhar de ter tido o profes-

sor Ivanildo Hespanhol não apenas como mestre, 

orientador e amigo, mas sobretudo pela atenção 

e carinho com que me recebeu como uma filha, 

me considerando como parte de sua linda famí-

lia. Para os profissionais da engenharia sanitária, 

acredito que não perdemos apenas um dos maio-

res especialistas no tema, mas sobretudo um ser 

humano cujas qualidades dificilmente encontra-

remos reunidas novamente em uma só pessoa.

Ele certamente ficará na minha memória por sua 

disposição de atender e repassar seus profundos 

conhecimentos e vivência profissional para todos 

aqueles que, como eu, estavam iniciando seus 

passos no enorme desafio da implementação de 

boas práticas de reúso de águas e efluentes.” 

Anicia Aparecida Batptistello Pio, gerente do Departa-

mento de Desenvolvimento Sustentável da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp 

“O professor Ivanildo Hespanhol sempre foi um 

defensor de trazer o saneamento para um novo 

patamar. Enquanto muitos ainda discutiam fun-

damentos, ele já antevia tecnologias e aplicações 

tal qual reúso e dessalinização, antevendo a es-

cassez hídrica e trabalhando em soluções.”
Renato Giani Ramos, coordenador da Câmara de Dessa-

linização e Reúso da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental - ABES
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Ivanildo Hespanhol

Considerações sobre a Portaria 2914/2011, 
sobre os Planos de Segurança da Qualidade 
da Água, sobre os anexos XX e XXI da Portaria 
de Consolidação 5/2017 do SUS, e sobre 
uma Proposta para Implementar um Novo 
Paradigma para Regulamentação com base 
em Variáveis Sub-rogadas
Critical review of the Brazilian legislation for drinking water quality 
standards (2914/2011), based on the Safety Water concept and a 
proposal for the implementation of the subrogated water quality 
parameters for drinking water quality monitoring

DOI: 10.4322/dae.2019.020 

Ivanildo Hespanhol – Engenheiro. Foi Professor Titular da Escola Politécnica da USP. Fundador e diretor do Centro Internacional de Referência em 
Reúso de Água - CIRRA/IRCWR/USP.

Resumo
Este artigo discute as principais questões relacionadas aos parâmetros de qualidade para a água potável, 

visando garantir a oferta de uma água segura para a população, frente aos atuais desafios de qualidade im-

postos pela ampla variedade de substâncias químicas atualmente disponíveis.

Neste contexto é feita uma discussão sobre os procedimentos atualmente propostos pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) para o atendimento a esse objetivo, com ênfase ao plano de segurança da água e a fer-

ramenta de avaliação e gestão de riscos.

Com base nas recomendações da OMS, em especial sobre os Planos de Segurança da Água, é feita uma ava-

liação crítica da Portaria 2914/2011, incorporada no Anexo XX da Portaria de Consolidação 5/2017 do SUS, e 

do seu processo de revisão, no que se refere ao número de parâmetros controlados e a sua efetividade para a 

produção de água potável intrinsicamente segura.

Considerando-se os desafios para o monitoramento de um elevado número de compostos químicos, bem 

como o fato de o monitoramento individualizado não ser suficiente para capturar os possíveis efeitos rela-

cionados à mistura de dois ou mais contaminantes sobre a saúde humana, propõe-se uma nova abordagem 

para o monitoramento da qualidade da água, a qual utiliza o conceito de variáveis sub-rogadas. Entende-se 

como variáveis sub-rogadas a utilização de variáveis de qualidade ou métodos de determinação que sejam 
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capazes de avaliar grupos de substâncias químicas e ou o efeito tóxico associado à presença de grupos de 

contaminantes químicos específicos sobre organismos indicadores. Ressalta-se que para isso, é necessária a 

criação de um grupo multidisciplinar de especialistas para a elaboração de uma proposta consistente.

Tal abordagem para o monitoramento da qualidade da água para abastecimento pode resultar na otimização 

do uso de recursos por meio da simplificação do processo de monitoramento, ao mesmo tempo em que ga-

rante a qualidade da água para fins potáveis.

Palavras-chave: Plano de segurança da água. Avaliação de risco. Qualidade de água. Monitoramento.

Abstract
In this paper the main issues regarding potable water quality parameters are discussed, based on the principles 

of safe drinking water and considering the challenges imposed by the variety of chemical compounds presently 

available.

Considering this context, we present a critical review regarding the procedures proposed by the World Health Or-

ganization (WHO), for addressing the aim of the production of safe drinking water, focusing the Water Safety Plan 

(WSP), and the risk assessment and management toll.

Based on the WHO guidelines, mainly related to the WSP, we present a critical review of the Brazilian legislation 

regarding drinking water quality, Portaria 2914/2011, and about its revision process. This critical review focuses 

on the number of quality parameters considered and their effectivity for assuring the production of potable water 

intrinsically safe.

Considering the challenges imposed for monitoring many quality parameters, mainly the chemicals, and the fact 

that the monitoring of specific compounds individually it is not enough to assure that the water is safe for drinking, 

it is necessary to develop a new approach for potable water quality control. That is due to the fact that the monitor-

ing of specific chemical does not capture the combined effect of a mixture of two or more compounds on the human 

health. For these reasons, the use of the subrogated quality parameter concept can overcome the limitation of the 

traditional monitoring approach.

The subrogated quality parameter can be understood as a water quality parameter that can be used to represent 

a specific group of chemical compounds or the toxic effect associated to a set of chemicals with similar properties 

over a specific organism. For this purpose, it is necessary to organize an expert multidisciplinary group to develop 

a consistent proposal.

This new approach can result on monitoring process simplification and resources use optimization at the same time 

it ensures the quality of the water that will be provided to the population.

Keywords: Water quality. Water safety plan(WSP). Risk assesment. Monitoring.
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“Cada geração precisa de uma nova música”

Francis Crick, Prêmio Nobel de Fisiologia (Medicina) em 1962 pela desco-
berta da estrutura de dupla hélice do DNA.

1 INTRODUÇÃO
1.1 A busca por água segura - os planos de 
segurança da água

Recentemente, muitos trabalhos e propostas têm 

sido feitos na tentativa de proporcionar água real-

mente potável a consumidores de sistemas públi-

cos de abastecimento no Brasil. 

Entre esses estão o “Plano de Segurança da Água 

SUS/2012”, o “Plano de Segurança da Água de 

Marcos D’Ávila Bensousson et al.”, o “Plano de 

Segurança da Água da OPAS, liderado por Teófilo 

Monteiro”. Os “Planos de Segurança da Água no 

Cenário Internacional, de Guilherme Franco, do 

Ministério da Saúde”.

O Programa de Saneamento Básico-PROSAB tam-

bém envidou esforços por meio de suas inúmeras 

publicações, propondo normas e regulamentações 

visando estabelecer procedimentos e definir variá-

veis de qualidade e seus respectivos valores numé-

ricos para que as populações urbanas e rurais sejam 

servidas com água segura. 

Com o mesmo espírito relevante, a Doutora San-

dra Akemi Shimada Kishi, que é Procuradora Re-

gional da República da 3ª Região e Gerente do 

Projeto Qualidade de Água do Ministério Público 

Federal, vem, por meio de seminários realizados 

em São Paulo na Procuradoria Regional da Repú-

blica da 3ª Região, reunindo especialistas do setor 

para abordar a problemática da qualidade da água 

potável visando produzir um arcabouço legal rea-

lista e representativo das condições prevalentes 

em nosso país.

A partir do Decreto nº 79.367/1977, que atribuiu ao 

Ministério da Saúde a competência sobre a qualidade 

de água para consumo humano no território nacional, 

foram promulgadas as Portarias BSB n° 56/1977, a 

Portaria GM n° 36/1990, a Portaria MS n° 1469/2000, 

a Portaria MS n° 518/2004, e a Portaria MS nº 

2914/2011, que está sendo revisada atualmente.

É também relevante o esforço que o Professor Doutor 

Pedro Caetano Mancuso, que por meio do Centro de 

Referência em Segurança da Água da Faculdade de 

Saúde Pública da USP - SP (CERSA), do Portal Sanea-

mento Básico e do Portal Tratamento de Água, vem 

desenvolvendo sob o tema. Ele organizou o I Fórum 

de Diálogo Intersetorial - Subsídios para a Legislação 

Nacional de Água para Consumo Humano, para dis-

cutir de forma clara e objetiva os diversos temas que 

envolvem os procedimentos, requisitos e comunica-

ção para a segurança da água, reunindo represen-

tantes da sociedade civil, empresas privadas, órgãos 

públicos e instituições de ensino e pesquisa.

1.2 Avaliação de riscos - as diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS)

A evolução de diretrizes e normas relativas a temas 

de saúde pública não é controlada, unicamente, 

por estudos e pesquisas toxicológicas e epidemio-

lógicas. Características socioculturais, práticas de 

higiene, percepção e sensibilidade públicas, desen-

volvimento tecnológico e condições econômico-fi-

nanceiras são tão importantes quanto evidências 

científicas no estabelecimento de normas para a 

proteção da saúde pública de usuários de sistemas 

públicos de abastecimento de água (HESPANHOL 

& PROST, 1994). O objetivo básico de produzir re-

gulamentos é o de estabelecer limites relativos a 

práticas específicas (como abastecimento ou reúso 

de água) que minimizem efeitos adversos à saúde 

humana, sem afetar os benefícios corresponden-

tes. Esses limites não possuem valor absoluto nem 

podem ser considerados permanentes. Variam em 

função do desenvolvimento científico e tecnoló-

gico e de condições econômicas, assim como em 

função de tendências de aceitação ou rejeição de 

práticas e posturas que afetam os valores culturais 

de uma sociedade. 
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Uma das diversas funções da OMS no atendimen-

to de seus objetivos é a de propor regulamentos e 

efetuar recomendações relativas a temas interna-

cionais de saúde (WHO, 1990). 

Como parte importante dessas funções a OMS 

estabelece, por meio de dois procedimentos dis-

tintos, as diretrizes para a qualidade da água po-

tável. O primeiro, designado como “Avaliação de 

Riscos”, efetuado pelos seus centros colaboradores 

internacionais, inclui: i) a identificação, em nível 

mundial, de contaminantes potencialmente peri-

gosos (microbiológicos, químicos e radiológicos); 

(ii) avaliação quantitativa da relação doses-efeitos 

sobre seres humanos; e (iii) avaliação dos níveis 

potenciais de exposição que podem ocorrer sobre 

seres humanos. Esta primeira fase atribui valores 

diretrizes aos contaminantes considerados rele-

vantes e é dirigida fundamentalmente à proteção 

da saúde pública. Essas diretrizes têm caracterís-

ticas unicamente “recomendatórias” e são basea-

das na filosofia de risco/benefício. Diretrizes assim 

formuladas proporcionam a seus países membros 

elementos para o estabelecimento de padrões na-

cionais de qualidade de água. 

1.3 Gestão de riscos - a adaptação das 
diretrizes da OMS 

O segundo procedimento proposto pela OMS, deno-

minado “Gestão do Risco”, é desenvolvido em nível 

nacional por países interessados em estabelecer seus 

próprios padrões de qualidade e respectivos códigos 

de prática. Consiste na interpretação das diretrizes 

levando em conta as condições e características téc-

nicas, sociais e econômicas e de sensibilidades de 

cada país. Essa etapa formula os padrões compatí-

veis com os interesses e as tendências nacionais. 

2 SOBRE A PORTARIA 2914/2011
A Portaria MS 2914, de 12.12.2011 (que “dispõe 

sobre os procedimentos do controle e da vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade”), e suas edições anteriores 

não elaboraram a fase de Gestão de Riscos, uma 

vez que adotaram, sem a necessária adaptação, 

praticamente todas as variáveis propostas pelas 

diretrizes da OMS (WHO, 2011). Os valores numé-

ricos adotados para essas variáveis são, também, 

os mesmos propostos pela OMS. Como exemplo, 

podem ser citados: Arsênio (0,01 mg/L), Bário (0,7 

mg/L), Chumbo (0,01 mg/L), Fluoreto (1,5 mg/L), 

Níquel (0,07 mg/L), Nitrato e Nitrito (os valores di-

retrizes da OMS foram arredondados, de 11 mg/L e 

0,9 mg/L para 10 mg/L e 1 mg/L, respectivamente), 

Urânio (0,03 mg/L), Acrilamida (0,5 μg/L). Benzo[a]

pireno (0,7 μg/L), 1,2 dicloroeteno (50 μg/L), Diclo-

rometano (20 μg/L), Estireno (20 μg/L), Pentaclo-

rofenol (9 μg/L), Tetracloreto de carbono (4 μg/L), 

Tetracloroeteno (40 μg/L), Alaclor (20 μg/L), Aldi-

carbe+Aldicarbesulfona+Aldicarbesulfóxido (10 

μg/L), ALdrin + Dieldrin (0,03 μg/L), Carbofurano 

(7 μg/L), Clordano (0,2 μg/L),  DDT+DDD+DDE (1 

μg/L), Lindano (2 μg/L), Bromato (0,01 mg/L), Sul-

fato (250 mg/L); Microcistinas (1,0 μg/L). Valores 

numéricos de algumas outras variáveis parecem ter 

sido adotados ou adaptados da legislação ameri-

cana (EPA, 2011). Alguns exemplos são: Benzeno (5 

μg/L), enquanto que o valor diretriz proposto pela 

OMS é de 10 μg/L, Cloreto de Vinila (2 μg/L), Anti-

mônio (0,006 mg/l da EPA arredondado para 0,005 

mg/L na Portaria 2914/2011).

O que ocorre no Brasil é que normas associadas à 

saúde pública, tais como as relativas à qualidade 

de água potável, disposição de lodos biológicos 

em áreas agricultadas, e reúso de água a partir de 

esgotos, são fortemente baseadas em, senão co-

piadas, de normas estrangeiras, ou adotadas sem 

a devida adaptação das diretrizes propostas pela 

OMS, podendo não exercer a proteção que delas 

se espera, uma vez que não são representativas de 

nossas características de saúde pública, culturais, 

sociais, econômicas e técnicas. 

A revisão da Portaria 2914/2011 (Portaria de Con-

solidação 05/2017) em andamento segue os mes-

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

20

artigos técnicos

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



mos critérios, princípios e procedimentos, acatan-

do indiscriminadamente sugestões de variáveis a 

serem regulamentadas e seus respectivos valores 

numéricos, expressadas por especialistas de enti-

dades públicas e privadas, federais e estaduais, en-

tidades de classe, da academia, etc., sem quaisquer 

bases científicas ou estudos epidemiológicos e to-

xicológicos que lhes confiram credibilidade.  

Não é nem mesmo efetuada uma avaliação pré-

via de quais variáveis devem ser regulamentadas 

atualmente, em função da frequência de ocorrên-

cia e das que apresentam maior periculosidade nas 

condições brasileiras, como visualizado na Figura 

1. A tendência é a de acrescentar, indiscriminada-

mente, todas as variáveis conhecidas e, a cada nova 

revisão, acrescentar novas variáveis, aumentando 

os custos de monitoramento sem acréscimo de 

melhoria da qualidade da água distribuída. 

 
Figura 1 – Diagrama para a escolha de variáveis a serem regulamentadas (as de prioridade alta que possuem maior 

risco e maior frequência de ocorrência) (HESPANHOL, 2015)

3 SOBRE OS PLANOS DE SEGURANÇA DA 
QUALIDADE DA ÁGUA 
Os planos de segurança da água relacionados no 

item 1.1 e diversos outros desenvolvidos interna-

cionalmente trazem uma contribuição relevante 

para a produção de água realmente potável no 

cenário brasileiro.

Entretanto, algumas propostas contidas nos pla-

nos, embora muito importantes, terão grande di-

ficuldade de serem efetivamente implementadas. 

Uma delas, provavelmente a mais significativa, é 

a que propõe implementar um controle efetivo de 

fontes de emissão de poluentes.
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Em setembro de 1991, o Governo do Estado de 

São Paulo lançou o Projeto Tietê, visando à despo-

luição de rios e reservatórios da Região Metropo-

litana de São Paulo-RMSP. 

O projeto designado como Sistema de Tratamento 

de Águas Residuárias-STAR só pôde ser realizado 

com o suporte financeiro de US$ 600 milhões, dos 

quais US$ 450 milhões proporcionados pelo Ban-

co Mundial e o restante pelo Governo do Estado 

de São Paulo (HERMAN  & BRAGA, 1997). 

As indústrias paulistanas receberam por meio 

do Banco Mundial (programa PROCOP) e do BN-

DES aproximadamente US$ 200 milhões para 

implementar sistemas de tratamento e custos 

de operação e manutenção, para atender a pa-

drões de lançamento

Note-se que o Programa STAR foi direcionado 

apenas ao controle de emissões industriais. No 

programa proposto atualmente seria necessário 

controlar todas as fontes de emissão (domésticas, 

industriais, descargas efetuadas pelas compa-

nhias de saneamento e descargas indiscriminadas 

efetuadas em nossos mananciais), portanto, os 

recursos financeiros necessários para esta nova 

fase de controle serão substancialmente maiores 

do que aqueles que foram exigidos pelo programa 

STAR (ALONSO & SERPA, E.L.,1994).

Portanto, a proposta de implementar um contro-

le efetivo de fontes de emissão de poluentes terá 

muita dificuldade de ser implementada devido à 

pequena possibilidade de adquirir novos recur-

sos financeiros para ser executada. Com novos e 

substanciais aportes financeiros, o que será muito 

difícil atualmente devido ao desinteresse dos to-

madores de decisão e à situação financeira pela 

qual passa o Brasil.

A representação esquemática do programa STAR 

é mostrada na Figura 2, e as cargas orgânicas e 

inorgânicas removidas até setembro de 1994 são 

mostradas na Figura 3. 

 

Figura 2 – Representação esquemática do programa Star (HERMAN & BRAGA, 1997)
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Figura 3 – Decréscimo das cargas de poluição industrial entre 1991 e 1994 (HERMAN & BRAGA, 1997)

Durante o período de operação, a carga orgânica 

lançada nos corpos de água da RMSP foi reduzida 

de 369.241 Kg DBO/dia para 150.634 Kg DBO/dia 

(59%), e a carga inorgânica foi de 4.746 Kg DBO/dia 

para 1.619 Kg DBO/dia (66%).

O programa STAR teve início em 1990 e foi previs-

to para terminar em 1996, mas cessou de operar 

abruptamente em setembro de 1994.

Atualmente o controle de emissões de efluentes 

industriais e domésticos é feito pela CETESB por 

meio da Art.19-A da Portaria CONAMA 357, (ou 

Art. 19 do Decreto 8.468/76, alterado pelo De-

creto 15.425/80 que aprova o regulamento da Lei 

997/76). É importante salientar que o controle efe-

tuado pela CETESB é baseado unicamente em rela-

tórios mensais de auto monitoramento elaborado 

por fontes poluidoras. 

Evidentemente, esse monitoramento indireto é 

muito pouco eficaz, o que pode ser constatado pelo 

crescente nível de poluição dos rios e mananciais 

da RMSP. Em condições normais, a megametrópo-

le paulistana é abastecida com aproximadamente 

61 m3/s, de água superficial (oriunda dos sistemas 

Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande, 

Rio Claro, Ribeirão da Estiva, Alto Cotia e Baixo Co-

tia) mais 10 m3/s de água subterrânea, perfazendo 

um total de 71 m3/s. Considerando a perda oficial 

de 19,3% no sistema de distribuição, são gerados 

aproximadamente 43 m3/s de esgotos. A capacida-

de instalada das 5 grandes estações de tratamento 

de esgotos do Projeto Tietê (Parque Novo Mundo, 

São Miguel, ABC, Suzano e Barueri) é de aproxima-

damente 20 m3/s. A carga remanescente é lançada, 

nos rios Tietê, Tamanduateí, canal de Pinheiros etc. 

Essa situação crítica irá se agravar substan-

cialmente com a operação dos sistemas de 

transposição de bacias do Rio São Lourenço, do 

Paraíba do Sul, do reservatório Billings para o 

sistema Taiaçupeba e para o Guarapiranga (que 

já estão operando) e com a entrada dos novos 

sistemas Itatinga-Jundiaí, Guaió e Itapanhaú 

que trarão para a RMSP um adicional de cerca 

de 20 m3/s de água que, com as perdas na distri-
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buição, vão gerar aproximadamente 13 m3/s de 

esgotos adicionais. 

O reservatório Guarapiranga, por exemplo, que é o 

segundo mais importante manancial de abasteci-

mento de água da RMSP (20,3% do total distribuído), 

recebe esgotos brutos e resíduos sólidos em toda 

sua periferia. Recebe ainda,  por meio do braço Ta-

quacetuba, até 4 m3/s de água altamente poluída do 

corpo central do reservatório Billings podendo pas-

sar a atingir, no futuro, mais um adicional de 1m3/s.

Não existe, atualmente, um programa específico 

para avaliar as emissões de efluentes poluido-

res visando a melhorar os níveis de qualidade de 

água dos mananciais de abastecimento público, o 

que se caracterizaria como um verdadeiro e efe-

tivo controle de fontes de emissão de poluentes. 

Estima-se que a implantação de um sistema com 

essas características, além de não constar dos 

planos atuais de nossos tomadores de decisão, 

esbarraria na obtenção de recursos elevados para 

sua implementação.

Por outro lado, os planos de segurança da quali-

dade de água propostos não consideram aspectos 

fundamentais de normalização, de critérios de 

tratamento de água e de procedimentos opera-

cionais tradicionais brasileiros que, se não forem 

eliminados, não promoverão a desejada e definiti-

va proteção da saúde pública de usuários de siste-

mas públicos de abastecimento de água (VIEGAS 

& HESPANHOL, 2002).

Os mais importantes aspectos a serem abordados 

com relação aos planos de segurança da qualida-

de da água são os seguintes:

3.1 Deficiências da Portaria 2914/2011

Conforme especificado no item 3 acima, os pa-

drões de qualidade estabelecidos na Portaria 

2914/2011 foram adotados diretamente das di-

retrizes da OMS sem a devida adaptação às condi-

ções sociais, técnicas e, principalmente de saúde 

públicas brasileiras. Note-se que os centros cola-

boradores da OMS que avaliam os riscos de saúde 

pública associados à água potável são localizados, 

em sua maioria, em países desenvolvidos, fazen-

do com que as variáveis regulamentadas por eles 

sejam exclusivas desses países e não necessaria-

mente as que são prevalentes no Brasil.

Esse aspecto fundamental leva à consideração de 

que o atendimento completo dos padrões de qua-

lidade inseridos na Portaria 2914/2001 não ga-

rante a distribuição de água potável aos consumi-

dores dos sistemas brasileiros de abastecimento.

3.2 Deficiências dos sistemas de tratamento de 
água atuais para produzir água potável

Em 1804, John Gibb construiu em Paisley, Escó-

cia, pequenos filtros de areia e, em 1828, James 

Simpson, da Chelsea Water Company of London, 

construiu grandes sistemas filtrantes visando à 

clarificação das águas do rio Tâmisa (FAIR, GAYER 

& OKUM, 1968). A filtração é, portanto, uma tec-

nologia utilizada há mais de 200 anos, cujo obje-

tivo fundamental é a remoção de sólidos suspen-

sos, incluindo sólidos coloidais, se for precedida 

de coagulação e floculação.

O grande problema atual não está mais associado 

unicamente aos sólidos suspensos, mas a com-

postos e substâncias solúveis que não são remo-

vidos por filtração convencional. É, portanto, uma 

temeridade acreditar que filtração e desinfecção 

possam produzir água potável, tratando águas de 

mananciais que contêm compostos solúveis em 

concentrações de nanogramas por litro, incluin-

do poluentes prioritários e poluentes emergentes, 

tais como disruptores endócrinos, fármacos, cos-

méticos e nanopartículas. (HESPANHOL, 2012)

A produção efetiva de água potável só será reali-

dade se for adotada a melhor tecnologia disponí-

vel, como sistemas de membranas, por exemplo. 

Esses sistemas são construídos e operados com 

menores custos associados, necessitam ma-
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nutenção mínima e, praticamente não utilizam 

produtos químicos, além de reduzirem significa-

tivamente a necessidade e os custos de monitora-

mentos subsequentes, com exceção daqueles que 

são efetuados em redes de distribuição. 

3.3 Critérios tradicionais de operação de 
estações de tratamento utilizados no Brasil

As práticas usuais de recirculação de águas de 

lavagem de filtros sem tratamento prévio e a dis-

tribuição intermitente de água tornam a água im-

própria para consumo humano. Enquanto essas 

práticas não forem banidas, não se deve afirmar 

que os planos de segurança da qualidade de água 

sejam realmente efetivos.

3.3.1 Recirculação de águas de lavagem  
de filtros

No Brasil, de uma maneira geral, resíduos gerados 

em estações de tratamento de água municipais, 

principalmente águas de lavagem de filtros, são 

reciclados imediatamente à montante de ETAs sem 

quaisquer tratamentos prévios. Esse procedimento 

leva a um acúmulo de poluentes nos afluentes de 

ETAs, incluindo Oocistos de Cryptosporidium spp., 

cistos de Giardia spp. material particulado, pre-

cursores de subprodutos de desinfecção, flocos de 

hidróxido de alumínio, ferro e manganês etc (EPA, 

2002 , BOURGEOIS et al, 2004), levando a uma sig-

nificativa redução de eficiência de tratamento. 

Os critérios mais importantes para permitir que 

águas de lavagem de filtros sejam recicladas em 

ETAs são, basicamente, os seguintes: i) vazão má-

xima de reciclagem de 10% da vazão da estação;(ii) 

tanque de equalização para permitir reciclagem 

contínua, (iii) tratamento mínimo  por meio de se-

dimentação prévia (simples ou com coagulantes) 

para permitir remoção de 90% de sólidos suspen-

sos e turbidez máxima de 2,0 UNT, e; (iv) remoção 

de duas ordens de magnitude de oocistos de Cryp-

tosporidium spp, e de cistos de Giardia spp. Essas 

duas últimas variáveis podem ser utilizadas como 

variáveis sub-rogadas para avaliar a qualidade de 

águas de lavagem de filtros.

Um estudo efetuado na RMSP São Paulo avaliou 

duas estações de tratamento de água, aqui desig-

nadas como ETA-A e ETA-B, que mostraram a in-

consistência com que sistemas convencionais de 

tratamento promovem a remoção de oocistos de 

Cryptosporídium spp. (MULLER, 1999). O manan-

cial que abastece essas ETAS apresentou presen-

ça de oocistos de Cryptosporídium spp. em 74,45% 

das amostras, com densidades variando entre 0 e 

236 oocistos por litro. Com base no teste exato de 

Fisher foi confirmado, estatisticamente, que a água 

tratada na ETA-A diferiu da água bruta em termos 

de concentração de oocistos de Cryptosporídium 

spp. (P de Fisher ≤0,05), isto é, a ETA foi eficien-

te na remoção de oocistos. Na ETA –B (P de Fisher 

≥0,05), tanto a água bruta como a água tratada 

apresentavam, estatisticamente, concentrações 

semelhantes de oocistos de Cryptosporídium spp., 

demonstrando que não ocorreu remoção adequa-

da (Tabela 4), pois foi constatada a presença de oo-

cistos em 22,91 % das amostras de água filtrada 

examinadas. Além da constatação da diferença de 

eficiência entre as duas ETAs, este estudo concluiu 

que a presença de oocistos de Cryptosporídium spp. 

em 22,91% das amostras de água tratada, indica 

a ineficiência dos sistemas convencionais de tra-

tamento de água de abastecimento (coagulação, 

floculação, sedimentação, filtração e desinfecção 

com cloro) em relação à remoção dessa variável.
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Tabela  1 – Avaliação  da eficiência das ETAs na 
remoção de oocistos de cryptosporídium  na ETA – A  as 

águas brutas e tratadas diferem (P de Fisher ≤0,05) e 
na ETA – B, as águas brutas e tratadas tem as mesmas 

características em relação a oocistos de cryptosporidium 
(P deFisher ≥0,05) (MULLER, 1999)

Amostra
ETA - A ETA - B

Água 
Bruta

Água 
Tratada

Água 
Bruta

Água 
Tratada

Positivas 9 2 10 6

Negativas 3 10 2 6

Número total de amostras 12 12 12 12

P (Fisher) 0,0041
-

0,083
0,096

Países que dão real importância à qualidade da água 

distribuída não permitem a reciclagem de águas de 

lavagem de filtros sem tratamento adequado.

Um exemplo típico é o da estação de tratamento 

de água de Spannenburg, Holanda, que abastece 

com vazões entre 750 a 833 L/s a zona rural do 

norte do país. O sistema de tratamento utilizado é 

típico de países desenvolvidos, incluindo remoção 

de metano por aeração, remoção de nitrogênio, 

abrandamento para remoção de dureza, remoção 

de cor por troca iônica, remoção de sólidos sus-

pensos por filtros de areia e desinfecção por irra-

diação ultravioleta. O sistema de troca iônica é re-

generado com solução salina que é encaminhada 

a uma unidade de membranas de nanofiltração. 

Do concentrado da nanofiltração é efetuada a re-

cuperação de ácidos húmicos e fúlvicos que são 

vendidos como fertilizantes ao preço de € 500/m3. 

A estação de tratamento de águas de lavagem de 

filtros com capacidade de 200 m3/h iniciou a ope-

ração em 2008, recuperando aproximadamente 1 

milhão de metros cúbicos de água por ano. O sis-

tema é composto de membranas de Ultrafiltração 

Puron em fibras ocas seguido de desinfecção por 

radiação ultravioleta.

Estudos realizados em São Paulo identificaram a 

presença de disruptores endócrinos em diversos 

reservatórios que abastecem a Região Metropo-

litana de São Paulo e verificaram o potencial de 

remoção de disruptores endócrinos e de microcis-

tina por meio de sistema de membranas de ultra-

filtração, tratando água dos reservatórios Guara-

piranga, Baixo Cotia e Billings (MIERZWA, 2009). 

A primeira fase desta pesquisa envolveu a montagem 

e operação de uma unidade piloto de ultrafiltração, 

instalada no Centro Internacional de Referência em 

Reúso de Água – CIRRA/IRCWR/USP, operando com 

águas coletadas no reservatório de Guarapiranga, 

que alimenta a ETA Boa Vista operada pela SABESP, 

com capacidade aproximada de 16 m3/s. 

Foram utilizadas membranas de ultrafiltração na 

configuração enrolada em espiral, de filme fino 

composto e capacidade para separação de molécu-

las orgânicas com massa molecular maior ou igual 

a 3.500 g.mol-1. Este estudo piloto foi destinado a 

estabelecer os parâmetros operacionais do sistema 

de membrana e efetuar o controle  por meio de tur-

bidez, pH, condutividade elétrica, nitrogênio amo-

niacal, fósforo total, ortofosfato e microcistinas da 

água bruta, no permeado e no concentrado.  

Num dos ensaios efetuados nessa unidade pilo-

to, obtiveram-se eficiências médias de remoção 

de 95,6% e 94,2% para o 17β-estradiol e para o 

17α-etinilestradiol, respectivamente.  

Com base nos resultados obtidos nos ensaios pre-

liminares efetuados nos laboratórios do CIRRA foi 

montada uma unidade piloto junto à captação 

de água da SABESP, no Reservatório Guarapiran-

ga. Nesta instalação piloto foi utilizada apenas 

uma membrana instalada em um vaso de pressão 

construído em material polimérico reforçado com 

fibra de vidro.

A operação do sistema piloto de ultrafiltração 

demonstrou uma eficiência superior a 76% na 

remoção de 17α-etinilestradiol. Em relação aos 

disruptores endócrinos avaliados na pesquisa efe-

tuada com águas do reservatório Guarapiranga, 

os estrogênios, 17α-etinilestradiol e nonilfenol 

apresentaram os seguintes valores médios: Nonil-
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fenol - Água bruta <50 ng/L (limite de detecção 

do método de análise utilizado); Permeado <50 

ng/L,; Estrogênios naturais - Água bruta 7,5 ng/L, 

Permeado 14,6 ng/L; 17α-etinilestradiol - Água 

bruta <0,50 ng/L, Permeado <0,50 ng/L. 

3.3.2 Distribuição intermitente de água potável 

Durante a crise de água que ocorreu na RMSP du-

rante 2005 e 2006, a população paulista e a pau-

listana, os setores públicos, industriais e comer-

ciais passaram a vivenciar os problemas causados 

pela falta de água. 

Como não havia planos de contingência disponíveis 

na época, os tomadores de decisão resolveram ado-

tar a técnica de distribuição intermitente de água, 

prática popularmente conhecida como rodízio. 

Quando um setor de distribuição tem o serviço de 

abastecimento interrompido, os usuários continuam 

a consumir a água da rede até que ela se esgote. Este 

procedimento gera pressão negativa nas tubulações 

e, devido às condições precárias em que elas se en-

contram devido a trincas, juntas deficientes ou ine-

xistentes, toda a carga poluidora externa é aspirada 

para dentro delas. Quando a distribuição é retoma-

da naquele setor, em detrimento de outro no qual a 

distribuição é interrompida, toda a carga poluidora 

presente na rede é recebida pelo usuário. Deve ser 

considerado que as baixas concentrações de cloro 

residual presentes em sistemas de distribuição não 

são suficientes para oxidar a enorme quantidade de 

poluentes que adentram quando a pressão interna é 

inferior à pressão atmosférica. Portanto, a real salva-

guarda sanitária de uma rede de distribuição de água 

potável é a pressão interna, e não o cloro residual. 

Visando eliminar parcialmente os evidentes pro-

blemas de saúde pública provocados por essa 

operação, e considerando que parte da rede de 

distribuição de água paulistana é provida de vál-

vulas reguladores de pressão, foi decidido in-

terromper a distribuição intermitente e apenas 

reduzir a pressão no sistema de distribuição, efe-

tuando um controle para não permitir que a pres-

são caísse abaixo da pressão atmosférica. Essa 

operação reduz, em grande parte, a ocorrência de 

pressões negativas na rede, mas não as elimina 

completamente. Em áreas de distribuição mais al-

tas, quando a linha piezométrica correspondente 

à pressão rebaixada encontra, ou está abaixo da 

rede de distribuição, irá ocorrer pressão negativa 

e o processo ocorre da mesma maneira.

Consequentemente, para que haja segurança 

total para todos os usuários devem ser proibidas 

manobras de operação intermitente. Com um pla-

nejamento antecipado poderia ser resolvida, defi-

nitivamente, essa operação desnecessária.

3.4 Interferência da Portaria 2914 sobre a 
gestão de recursos hídricos subterrâneos que é 
competência dos estados da federação

Os Art. 12° e 16° da Portaria 2914 extrapolam o obje-

tivo da Portaria, que “dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade”.  

Em seu Art. 12º - Parágrafo único, da 2914: 

“A autoridade municipal de saúde pública não auto-

rizará o fornecimento de água para consumo huma-

no, por meio de solução alternativa coletiva, quando 

houver rede de distribuição de água, exceto em si-

tuação de emergência e intermitência” 

deve ter sua redação atualizada para:

Parágrafo Único: “A autoridade Municipal de Saúde 

poderá cancelar o registro do fornecimento de água 

para consumo humano mencionado no caput, quan-

do não observadas as determinações constantes 

nesta Portaria”.

Assim como deve ser excluído o Art. 16, abaixo:

Art. 16º. A água proveniente de solução alterna-

tiva coletiva ou individual, para fins de consumo 
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humano, não poderá ser misturada com a água da 

rede de distribuição. 

Esses dois artigos da Portaria 2914, e Consolida-

ção transferem para o Funcionário Público Mu-

nicipal da Saúde a função de Gestão de Recur-

sos Hídricos Subterrâneos, com a capacidade de 

autorizar ou não a perfuração de poços e uso da 

água subterrânea, sendo que esta é função do Ór-

gão Gestor Estadual, visto que a segundo o Art. 26 

da Constituição Federal, a dominialidade da água 

subterrânea é dos Estados.

“Art. 26 da Constituição Federal:  Incluem-se entre 

os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na 

forma da lei, as decorrentes de obras públicas da União.”

4 UMA NOVA MÚSICA – VARIÁVEIS  
SUB-ROGADAS
Uma nova geração de normas poderia se consti-

tuir em uma mudança completa e altamente po-

sitiva de paradigma em relação à metodologia e 

aos critérios adotados atualmente para avaliar a 

qualidade da água de abastecimento público.

Além das alterações preconizadas para tornar os 

planos de segurança de qualidade de água mais 

realistas, poder-se-ia desenvolver um arcabou-

ço legal baseado em variáveis sub-rogadas o que, 

além proporcionar maior confiabilidade reduziria 

significativamente os custos associados ao moni-

toramento (HESPANHOL, 2017; ver item 6, abaixo).

Os planos de segurança da qualidade de água 

existentes, embora tenham propostas importan-

tes, não consideram aspectos fundamentais de 

normalização, de critérios de tratamento de água 

e de alguns procedimentos operacionais tradicio-

nais brasileiros. Para que esses planos se tornem 

efetivos, é necessário que sejam incluídas propos-

tas objetivas visando: (i) produzir normas realis-

tas adaptadas às condições brasileiras; (ii) utilizar 

a melhor tecnologia disponível ou, pelo menos, 

complementar os sistemas de tratamento de água 

atuais com unidades de membranas de ultrafil-

tração, para toda a vazão produzida em cada ETA; 

(iii) proibir as empresas de saneamento de  reciclar 

águas de lavagem de filtros sem tratamento ade-

quado, ou alternativamente, efetuar tratamento 

adequado dessas águas  antes da recirculação; e 

proibir as empresas de saneamento de praticar 

distribuição intermitente e de reduzir a pressão 

interna de redes de abastecimento público.  

É fortemente recomendado que sejam criados gru-

pos de estudos nos moldes utilizados atualmente 

para elaborar normas de qualidade de água, inte-

grando o conceito de variáveis sub-rogadas. Esses 

estudos deverão ser suportados por cientistas e 

biólogos nacionais e internacionais, especializados 

no tema, com capacidade para, nas condições bra-

sileiras estabelecer normas de qualidade de água 

baseadas em variáveis sub-rogados, avaliar os cus-

tos inerentes e suas vantagens e desvantagens. 

5 SOBRE OS ANEXOS XX E XXI DA PORTARIA DE 
CONSOLIDAÇÃO 5/2017 
A Portaria de Consolidação, assim a Portaria 2914, 

começa se referindo às recomendações para o 

desenvolvimento de atividades de responsáveis 

pelos serviços de distribuição de água, como: Dis-

posições Gerais, das competências e responsa-

bilidades, do responsável pelo sistema, dos labo-

ratórios de controle, das exigências aplicáveis aos 

sistemas e soluções alternativas, do padrão de pota-

bilidade, etc. Todos esses itens estão clara e adequa-

damente relatados.

É sobre os Padrões de Potabilidade que pretende-

mos elaborar as nossas considerações em relação 

a aspectos de saúde pública de consumidores de 

sistemas públicos ou privados de distribuição de 

água potável, conforme abaixo discriminado:
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Tabela 2 – Variáveis e respectivos valores numéricos relacionados na Portaria de Consolidação 5/2017e na Portaria 2914

Objetivo e Unidades Variável
Proposta de Padrão

Portaria 5/2017 Portaria 2914

Água para consumo humano
Escherichia coli Ausência em 100 mL Idem 5/2017

Coliformes Totais Ausência em 100 mL Idem 5/2017

Água para consumo humano- Filtração rápida Turbidez 1,0 uT Idem 5/2017

Água para consumo humano – Filtração lenta Turbidez 2,0 uT Idem 5/2017

Substância químicas – Inorgânicas(mg/L) Antimônio 0,005 Idem 5/2017

Bário 0,7 Idem 5/2017

Cádmio 0,005 Idem 5/2017

Chumbo 0,01 Idem 5/2017

Cianeto 0,07 Idem 5/2017

Cobre 2 Idem 5/2017

Cromo 0,05 Idem 5/2017

Fluoreto 1,5 Idem 5/2017

Mercúrio 0,001 Idem 5/2017

Níquel 0.07 Idem 5/2017

Nitrato(N) 10 Idem 5/2017

Nitrito (N) 1 Idem 5/2017

Selênio 0,01 Idem 5/2017

Urânio 0,03 Idem 5/2017

Substância químicas – Orgânicas (μg/L) Acrilamida 0,5 Idem 5/2017

Benzeno 5 Idem 5/2017

Benzo (a) pireno 0,7 Idem 5/2017

Cloreto de Vinila 2 Idem 5/2017

1,2 Dicloroetano 10 Idem 5/2017

1,1 Dicloroetano 30 Idem 5/2017

Dicloroeteno (cis + trans) 50 Idem 5/2017

Diclorometano 20 Idem 5/2017

Di (2-ethilexis ) ftalato. 8 Idem 5/2017

Estreno 20 Idem 5/2017

Pentaclorofenol 9 Idem 5/2017

Tetra cloreto de Carbono 4 Idem 5/2017

Tetracloro eteno 40 Idem 5/2017

Tricloro Benzenos 20 Idem 5/2017

Agrotóxicos (μg/L) 2,4 D + 2,4,5 T 30 Idem 5/2017

Alaclor 20 Idem 5/2017

Ardicalbesulfona+Aldicarbesulfóxido 10 Idem 5/2017

Aldrin+ Dieldrin O,03 Idem 5/2017

Atrazina 2 Idem 5/2017

Carbedazim+Benomil 120 Idem 5/2017

Carbofurano 7 Idem 5/2017

Clordano 0,2 Idem 5/2017

Clopirofós+clopirifós-oxon 30 Idem 5/2017

Diuron 90 Idem 5/2017

Endossulfan, (a b e sais) 20 Idem 5/2017

Endrin 0,6 Idem 5/2017

Glifosato + AMPA 500 Idem 5/2017

Lindano (gama HCH) 2 Idem 5/2017

Mancozebe 180 Idem 5/2017

Metamidofós 12 Idem 5/2017

Metolacloro 10

Molinato 6 Idem 5/2017

Parationa Metílica 9 Idem 5/2017

Pendimentalina 20 Idem 5/2017
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Objetivo e Unidades Variável
Proposta de Padrão

Portaria 5/2017 Portaria 2914

Cloraminas Total Permitrina 20 Idem 5/2017

Profenofós 20 Idem 5/2017

Simazina 2 Idem 5/2017

Tebuconazol 180 Idem 5/2017

Terbufós 1,2 Idem 5/2017

Trituralina 20 Idem 5/2017

Desinfetantes e Produtos Secundários de 
Desinfecção (mg/L) Ácidos haloacéticos total 0,08 Idem 5/2017

Bromato 0,01 Idem 5/2017

Clorito 1 Idem 5/2017

Cloro residual livre 5 Idem 5/2017

Cloraminas Total 3,0 Idem 5/2017

2,4,6 Triclorofenol 0,3 Idem 5/2017

Trihalometanos Total 0,2 Idem 5/2017

Cianotoxínas (μg/L) Microcistinas L 1,0 Idem 5/2017

Saxitoxinas equivalente STX/L 3,0 Idem 5/2017

Radioatividade (Bq/L) Rádio – 226 1 Idem 5/2017

Rádio - 228 0,1 Idem 5/2017

Organoléticos (mg/L) Alumínio O,2 Idem 5/2017

Amônia (NH3) 1,5 Idem 5/2017

Cloreto 250 Idem 5/2017

uH Cor Aparente 15 Idem 5/2017

mg/L 1,2 Diclorobenzeno 0,01 Idem 5/2017

1,4 Diclorobenzeno 0,03 Idem 5/2017

Dureza Total 500 Idem 5/2017

Etilbenzeno 0,2 Idem 5/2017

Ferro O,3 Idem 5/2017

Intensidade (mg/L) Gosto e Odor 6 Idem 5/2017

Manganês 0,1 Idem 5/2017

Monoclorobenzeno 0,12 Idem 5/2017

Sódio 200 Idem 5/2017

Sólidos Dissolvidos Totais 1000 Idem 5/2017

Sulfato 250 Idem 5/2017

Surfactantes (LAS) 0,5 Idem 5/2017

Tolueno 0,17 Idem 5/2017

Turbidez 5 Idem 5/2017

Zinco 5 Idem 5/2017

Xilenos 0,3 Idem 5/2017

Os dados incluídos na Tabela 2 evidenciam que to-

das as variáveis adotadas na Portaria 2914 e seus 

valores numéricos foram copiados sem adaptação 

às condições vigentes no Brasil (ver item 2).

No item 3.1 foi mostrado que a Portaria 2914 ado-

tou todas as variáveis e seus respectivos valores 

numéricos das diretrizes da OMS.

Essa prática leva a questões fundamentais, entre 

as quais: serão as variáveis regulamentadas dessa 

maneira e seus respectivos valores numéricos re-

presentativos das condições ambientais e de saú-

de pública vigentes no Brasil? 

Com o critério de adotar variáveis diretamente de 

diretrizes internacionais ou de normas alienígenas 

não ocorre a possibilidade de que estejamos regu-

lamentando variáveis que não sejam significativas 

no nosso cenário e que, por outro lado, não esteja-

mos considerando variáveis que já deixaram de ser 

regulamentadas nos países de origem das normas 

que copiamos, mas que ainda prevalecem no Brasil? 

E quanto aos valores numéricos adotados para es-

sas variáveis? Serão as respectivas doses-respostas 
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e seus efeitos sobre os grupos de risco brasileiros os 

mesmos adotados por países industrializados esta-

belecidos pelos centros colaboradores da OMS?

Dos 13 centros colaboradores da OMS que estabe-

leceram as diretrizes correspondentes publicadas na 

4ª Edição (2011) das Diretrizes, apenas 3 eram repre-

sentantes de países em desenvolvimento: University 

of Malaya, Malaysia (for protozoa and risk manage-

ment), University of of Engineering and Technology, 

Bangladesh (for small systems), University of Heal-

th and Allied Sciences, Tanzania (sobre pesticidas). 

Os demais centros eram da Alemanha (resources 

and source protection), International Collaborating 

Center, USA (for materials and chemical used in the 

production and distribution of drinking water), De-

partment of Health, Australia (for public health), 

National Institute for Public Health and the Environ-

ment (viruses and risk management), Independent 

Consultant, United Kingdom (for naturally occurring 

and industrial contaminants and pesticides), Mi-

nistry of Health, Labour and Welfare (for parasites), 

Health Canada, Canada (for disinfectants and disin-

fection by-products), British High Commission, India 

(for monitoring and health assessment), WRc-NSF, 

United Kingdom (for monitoring and practical as-

pects), Institute for Environmental Sciences, Japan 

(for operation and maintenance networks), Okkaido 

University, Japan (for analytical aspects).

Quando não possui um banco de dados adequa-

dos, onde estão ausentes estudos epidemiológicos 

e toxicológicos já realizados, a OMS designa as suas 

diretrizes como “provisionais” Quando estudos re-

levantes estejam disponíveis, ela oficializa as suas 

diretrizes eliminando o termo “provisional” (WHO 

Guidelines fo Drinking Water Quality, 4th Ed.2011).

Propomos que os órgãos reguladores brasileiros 

adotem essa política de normas “provisionais” e 

iniciem estudos epidemiológicos e toxicológicos 

para editar normas realistas e efetivamente re-

presentativas do cenário ambiental e de saúde 

pública prevalentes no Brasil.

6 SOBRE UMA PROPOSTA PARA 
IMPLEMENTAR UM NOVO PARADIGMA PARA 
REGULAMENTAÇÃO, COM BASE EM VARIÁVEIS 
SUB-ROGADAS.
O termo sub-rogado é utilizado para indicar um 

substituto para qualquer item de interesse. No con-

texto de microbiologia ambiental e avaliação de ris-

cos de saúde pública, variáveis sub-rogadas como 

organismos, partículas ou substâncias, são utilizados 

para avaliar o destino de um organismo patogênico 

no ambiente. A descoberta da bactéria coliforme Es-

chericia coli em fezes e os métodos utilizados para a 

sua identificação na água contaminada levou à su-

gestão para a sua utilização como um indicador de 

organismos patogênicos de origem hídrica e como 

uma variável sub-rogada para avaliar a capacidade 

de um sistema de tratamento para removê-las da 

água potável (SINCLAIR, R., G. et al., 2012)

Diversas outras variáveis sub-rogadas são utili-

zadas atualmente. A mais conhecida delas seria 

provavelmente a Demanda Biológica de Oxigê-

nio que é uma variável sub-rogada para avaliar a 

presença de matéria orgânica biodegradável na 

água em esgotos e em efluentes industriais.

Assim como sugerido para as variáveis conven-

cionadas é, também, recomendado que sejam 

criados grupos de estudos nos moldes utilizados 

atualmente para elaborar normas de qualidade de 

água, integrando o conceito de variáveis sub-ro-

gadas. Esses estudos deverão ser suportados por 

cientistas e biólogos nacionais e internacionais, 

especializados no tema, com capacidade para, nas 

condições brasileiras, estabelecer normas de quali-

dade de água baseadas em variáveis sub-rogados, 

avaliar os custos inerentes e suas vantagens e des-

vantagens  (HESPANHOL, 2017).

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A Portaria MS 2914/2011 e suas edições ante-

riores não elaboraram a fase de Gestão de Riscos 
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adotando, sem adaptação às condições de saúde 

pública, sociais e ambientais prevalentes no Bra-

sil, praticamente todas as variáveis propostas pe-

las diretrizes da OMS. O respeito a essa prática é 

que formula os padrões compatíveis com os inte-

resses e as tendências nacionais.

A Portaria de Consolidação 05/2017 repete indis-

criminadamente todas as variáveis e os respecti-

vos valores numéricos adotados na Portaria 2914, 

seguindo os mesmos critérios, princípios e proce-

dimentos anteriores. Esses padrões de qualidade 

são, em sua maioria, ditados por especialistas de 

entidades públicas e privadas, federais e esta-

duais e entidades de classe, sem quaisquer bases 

científicas ou estudos epidemiológicos e toxicoló-

gicos que lhes confiram credibilidade.  

Não é efetuada uma avaliação prévia de quais va-

riáveis devem ser regulamentadas, em função da 

frequência de ocorrência e das que apresentam 

maior periculosidade nas condições brasileiras. 

Algumas propostas contidas nos planos de quali-

dade de água, embora muito importantes, terão 

grande dificuldade de serem efetivamente imple-

mentadas, como a que propõe implementar um 

controle efetivo de fontes de emissão de poluen-

tes. Essa proposta irá demandar grandes recursos 

financeiros para ser executada, o que será muito 

difícil atualmente devido ao desinteresse dos to-

madores de decisão e à atual situação econômica 

e financeira do Brasil. Não consideram, ainda, as-

pectos fundamentais de normalização, de critérios 

de tratamento de água e de procedimentos opera-

cionais tradicionais brasileiros, como recirculação 

de águas de lavagem de filtros sem tratamento 

prévio e da distribuição intermitente de água potá-

vel. Mantendo esses procedimentos, não ocorrerá a 

desejada proteção da saúde pública de usuários de 

sistemas públicos de abastecimento de água. 

O programa STAR foi direcionado apenas ao controle 

de emissões industriais, enquanto que, em obediên-

cia aos objetivos dos planos de qualidade, é necessá-

rio controlar todas as fontes de emissão (domésticas, 

industriais, descargas efetuadas pelas companhias 

de saneamento e descargas indiscriminadas efetua-

das aleatoriamente em nossos mananciais). 

A filtração convencional não é suficiente para pro-

duzir água potável, tratando águas de mananciais 

que contêm compostos solúveis em concentra-

ções de nanogramas por litro, incluindo poluentes 

prioritários e poluentes emergentes, tais como 

disruptores endócrinos, fármacos, cosméticos e 

nano partículas. A solução desses problemas só 

será efetuada se for adotada a melhor tecnologia 

disponível para produzir água realmente potável.

Deve ser considerada a viabilidade de desenvolver 

um novo arcabouço legal baseado em variáveis 

sub-rogadas o que, além proporcionar maior con-

fiabilidade, reduziria significativamente os custos 

associados de monitoramento.

Deve ser alterado o Art. 12º - Parágrafo único e 

excluir o Art. 16º, da 2.914, conforme demonstra-

do no item 3.4 deste, pelo fato de extrapolarem o 

objetivo da Portaria, e ainda que estes dois artigos 

da Portaria 2914  transferem para o Funcionário 

Público Municipal da Saúde a função de Gestão 

de Recursos Hídricos Subterrâneos, com a capaci-

dade de autorizar ou não a perfuração de poços e 

uso da água subterrânea, sendo que esta é função 

do Órgão Gestor Estadual, visto que a segundo o 

Art. 26 da Constituição Federal, a dominalidade 

da água subterrânea é dos Estados.

 “Art. 26 da Constituição Federal:  Incluem-se entre 

os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, 

na forma da lei, as decorrentes de obras públicas 

da União.”
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Resumo
Tendo em vista o elevado crescimento populacional e a escassez dos recursos hídricos na região nordeste do Brasil, 

o uso da água para fins diferentes do consumo humano vem sendo avaliado. Com a finalidade de prover um destino 

sustentável às águas oriundas do processo de tratamento de esgoto, este trabalho averigua a aplicabilidade da 

água recuperada, coletada na saída do tratamento terciário da estação Guadalajara, como água de amassamen-

to na construção civil. Observou-se total conformidade na análise da água em estudo com a norma NBR 15.900. 

Foram produzidos corpos de prova cilíndricos de concreto, sendo executados ensaio de resistência à compressão 

axial aos 3, 7, 28 e 91 dias, bem como ensaios de índice de vazios, absorção e massa específica. Através do teste es-

tatístico ANOVA, observou-se que não há diferença significativa nos valores apresentados nos ensaios realizados. 

Palavras-chave: Sustentabilidade hídrica. Água recuperada. Concreto. Construção civil.

Abstract
Given the high population growth and scarcity of water resources in the Northeast region (Brazil), the use of water 

for purposes other than human consumption is being evaluated. With the purpose of providing a sustainable des-

tination to the waters coming from the sewage treatment process, this work investigates the applicability of the 

recovered water, collected at the exit of the tertiary treatment of the Guadalajara station, as kneading water in the 

civil construction. Full compliance was observed in the analysis of the water under study with the norm NBR 15.900. 

Cylindrical specimens of concrete were produced, and tests of resistance to axial compression were performed at 

3, 7, 28 and 91 days, as well as tests of voids index, absorption and specific mass. Through the ANOVA statisti-

cal test, it was observed that there was no significant difference in the values presented in the tests performed. 

Keywords: Water sustainability. Reclaimed water. Concrete. Civil construction.
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1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial à vida, um 

elemento vital como componente bioquímico dos 

seres vivos ou habitat natural de várias espécies, 

além de possuir valor econômico e social, sendo 

importante fator para o desenvolvimento de di-

versas atividades. 

Este recurso, porém, não é distribuído de maneira 

uniforme para a população do planeta. Pelo me-

nos 8% da reserva mundial de água doce estão no 

Brasil. Apesar da grande quantidade disponível 

trazer um aparente conforto, os recursos hídricos 

são mal distribuídos temporal e espacialmente, 

sendo que 80% concentram-se na Região Ama-

zônica e somente 20% encontram-se distribuídos 

nas regiões onde vivem 95% da população brasi-

leira (MANCUSO e SANTOS, 2003).

A região Nordeste do Brasil sofre com escassez 

hídrica constante. Segundo dados da Agência 

Nacional de Águas de 2017, os reduzidos valores 

de disponibilidade hídrica para a região se devem 

aos baixos índices pluviométricos e irregularidade 

no regime de chuvas, além de a região apresentar 

temperaturas elevadas o ano todo, forte insolação 

e altas taxas de  evapotranspiração. 

Em paralelo, de acordo com MEYER (2004), a in-

dústria do concreto consome cerca de 3,79 tri-

lhões de litros de água por ano em todo o mundo, 

não incluindo as águas de lavagem dos equipa-

mentos de produção e de cura. 

A água é utilizada em quatro etapas do processo 

de produção das estruturas de concreto, que são: 

para lavar os agregados, para o amassamento do 

concreto, para limpar equipamentos, tais como as 

betoneiras, e para a cura da estrutura, tendo para 

cada uma destas utilizações requisitos em co-

mum, mas não idênticos (NEVILLE, 2000).

Segundo HANNAD et al (2013), para cada litro de 

água utilizada para produção de concreto e ma-

teriais similares, como argamassas, é necessário 

cerca de 2,5 vezes mais litros de água para realizar 

atividades secundárias ligadas à produção, como 

lavagem dos equipamentos e cura.

No cenário persistente de escassez hídrica em 

que o Nordeste brasileiro perdeu 49 trilhões de li-

tros de água por ano no período de 2012 a 2015, 

segundo GENTIRANA (2016),  e de alto índice de 

exploração de água, onde a demanda sobrepõe a 

oferta, tem-se um ambiente propício para avaliar 

a substituição da água bruta na construção civil 

por  tipos alternativos de água, desta forma reali-

zou-se o estudo de caso com a aplicação de água 

de reúso proveniente da Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) Guadalajara em Caucaia/CE sob 

controle da Companhia de Água e Esgoto do Esta-

do do Ceará (CAGECE).

Segundo HESPANHOL (2003), a construção civil 

figura como um dos usos industriais onde o reú-

so da água pode ser viabilizado, inclusive para 

as atividades relacionadas à produção e cura de 

concreto e compactação de solos. De acordo com 

SILVA e NAIK (2010), são necessárias mais pes-

quisas sobre o uso de água recuperada na indús-

tria do concreto. Como reflexo do mencionado, 

no Brasil existem poucos trabalhos publicados 

para substituição da água de amassamento na 

construção civil. 

Assim, o presente artigo tem por finalidade ava-

liar a viabilidade técnica da substituição da água 

bruta por águas da indústria de saneamento, es-

pecificamente água recuperada (reúso) oriunda 

do processo de tratamento terciário de esgoto. 

Avaliando-se o ponto de vista técnico, atendendo 

parâmetros preconizados pela norma NBR 15.900 

– Água para amassamento do concreto. Assim, 

após análises à luz da referida norma técnica, uti-

lizou-se a água em estudo para a reforma e me-

lhoria das infraestruturas da ETE Guadalajara.
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Figura 1 – Descrição do Sistema de Tratamento de Esgoto da Estação Guadalajara

efluentes industriais, contendo em sua estrutu-

ra valores do ingrediente ativo entre 10 e 25% de 

Al2O3. Tem como principal vantagem a capaci-

dade de gerar flocos em uma grande faixa de pH, 

contando com uma eficiência superior à dos sais 

de alumínio na remoção de sólidos e gerando um 

menor volume de lodo (FONSECA, 2011).

O efluente é direcionado para filtros de areia e para 

uma central de ozonização, sendo realizada a desin-

fecção do efluente através de método oxidativo avan-

çado de tratamento de água (Ozônio/UV), que busca 

a efetiva oxidação e destruição de poluentes orgâni-

cos, agentes patogênicos dentre outros contaminan-

tes presentes em águas de reúso (VARGAS, 2008).

Posteriormente, este ozônio é removido em uma 

central de ultravioleta e a água em tratamento 

prossegue por dois filtros de carvão ativado e por 

nova pré-cloração, antes de ser armazenada em re-

servatórios com capacidade de 16 mil litros.

A Figura 1 abaixo apresenta a estação de trata-

mento de esgoto Guadalajara.

2 MATERIAIS E METODOLOGIA
2.1 Água de reúso utilizada no amassamento do 
concreto

A água utilizada no estudo em questão é provenien-

te da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Gua-

dalajara, composta por um tratamento preliminar 

formado por gradeamento, caixa de areia e calha 

Parshall e por lagoas de estabilização, sendo uma 

anaeróbia, uma facultativa e três de maturação, 

com processo oxidativo avançado, sendo o corpo 

receptor o Rio Tabapuá. A ETE mencionada conta 

também com uma Estação de Tratamento de Reú-

so compacta, que utiliza filtros de areia e de carvão 

ativado; a água oriunda desse tratamento terciário é 

armazenada em um tanque para água de reúso.

No processo de tratamento, após as lagoas de es-

tabilização, o efluente passa por chicanas, evitando 

os problemas causados pelas vibrações, havendo 

posterior pré-cloração. Em seguida, é adicionado o 

coagulante policloreto de alumínio (PAC), que con-

diciona o efluente do ponto de vista físico-químico. 

O PAC é amplamente utilizado no tratamento de 
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O Brasil carece de legislação específica acerca 

do reúso da água, MANCUSO e SANTOS (2003) 

afirmam que “até o momento, as avaliações le-

gais relativas a essa prática, tem sido baseadas 

em legislações de outros países, principalmente, 

nos critérios de qualidade para reúso de água da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), entendida 

como referência mundial, em que pese a necessi-

dade de considerações de carácter regional e de 

outras naturezas”. 

CAIXETA (2010) diz que não existe uma políti-

ca estabelecida para a prática do reúso no país, 

mesmo que já sejam presentes iniciativas para 

o reúso não potável da água e fundamentação 

legal e jurídica através da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e da Resolução 357/2005 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ainda, 

CAIXETA (2010) afirma que “é preciso se definir 

uma política de reúso, estabelecendo critérios 

para sua implementação em nível federal (...), 

além da necessidade de desenvolver uma base 

legal específica”. Uma iniciativa dessa natureza 

foi a publicação, em novembro de 2005, da Re-

solução nº 54 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, que estabelece modalidades, defini-

ções e diretrizes gerais para o reúso não potável 

da água.

2.2 Produção dos corpos de prova

Foram produzidos corpos de prova cilíndricos 

(10x20cm) de concreto utilizando as seguintes águas 

para fins de verificação da adequabilidade destas va-

riáveis para uso como água de amassamento.

1. Água destilada: sendo esta a água de referência 

para os resultados obtidos, conforme estabeleci-

do pela norma brasileira NBR 15.900;

2. Água recuperada (água de reúso): originada 

do tratamento terciário de esgoto proveniente 

da ETE Guadalajara, situada em Caucaia/CE, sujo 

processo de tratamento segue conforme explana-

do na seção anterior.

As águas mencionadas acima foram analisadas 

em seu aspecto físico-químico segundo as pres-

crições da NBR 15.900 no Laboratório de Sanea-

mento (LABOSAN) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), sendo, também, realizados ensaios 

no Laboratório Central da Companhia de Água 

e Esgoto do Ceará (CAGECE) para maior controle 

dos dados obtidos.

Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-

-químicos das águas: óleos e gorduras, detergen-

tes, cor, material sólido, odor, pH, matéria orgânica, 

cloretos, sulfatos, álcalis, açúcares, fosfatos, nitra-

tos, chumbo e zinco, conforme a referida norma.

A fim de avaliar possíveis modificações nos tem-

pos de início e fim de pega das pastas (águas em 

estudo com cimento), a NBR 15.900 também exi-

ge que tais pastas sejam ensaiadas. Foram reali-

zados ensaios de consistência normal da pasta e 

início e fim de pega. Esses ensaios foram execu-

tados no Laboratório de Materiais de Construção 

Civil (LMCC) da UFC para as duas águas de amas-

samento, tendo como valores de referência os ob-

tidos para a água destilada, conforme as normas 

MERCOSUL NBR NM 43:2002 e NBR NM 65:2002.

Realizou-se, também, uma dosagem experimen-

tal de concreto com resistência característica (fck
) 

de 20 MPa, segundo o método proposto pela As-

sociação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), e 

abatimento (Slump Test) de 100±20 mm pelo mé-

todo tronco de cone. O traço obtido está apresen-

tado na Tabela 1.

Tabela 1 – Traço de concreto dosado

Cimento Areia Brita Água

Traço unitário 1 1,85 2,02 0,56

Consumo de 
materiais por m³ de 

concreto (kg)
420 777 848 235
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2.3 Produção dos corpos de prova

Os corpos de prova para as águas de amassamento 

(destilada e de reúso) foram produzidos utilizando Ci-

mento Portland tipo composto com pozolana de clas-

Para a execução dos corpos de prova de concreto 

foi utilizado agregado miúdo caracterizado se-

gundo as exigências das normas MERCOSUL NBR 

NM 248:2003 e NBR NM 52:2009, as quais deter-

minam a composição granulométrica do material 

e de sua massa específica, respectivamente. As 

normas NBR NM 53:2003 e NBR NM 45:2006 de-

terminam, consecutivamente, as massas especí-

fica e unitária do agregado graúdo, que também 

foi caracterizado em sua granulometria segundo 

a NBR NM 248:2003.

2.4 Método de pesquisa

No concreto fresco, foram realizados ensaios de 

abatimento do tronco de cone, visando avaliar a tra-

balhabilidade do concreto no estado plástico. 

Com a finalidade de averiguar a influência do tipo de 

água de amassamento nas propriedades do concre-

to, foram moldados corpos de prova cilíndricos de 10 

cm de diâmetro por 20 cm de altura, conforme pres-

creve a NBR 5738:2016, executados com as duas 

águas de amassamento em estudo. 

Após 24 horas da moldagem, os corpos de prova fo-

ram colocados em cura úmida até as idades de 3, 7, 

28 e 91 dias, tendo em vista o ensaio de resistência 

à compressão axial e os demais ensaios. O ensaio 

de resistência à compressão axial foi executado de 

acordo com as diretrizes da norma NBR 5739:2007. 

Os corpos de prova foram capeados com argamas-

sa de enxofre, de modo a corrigir irregularidades de 

planície na seção transversal sem interferir nos re-

sultados do ensaio.

Conforme preconiza a norma NBR 9778:2009, foram 

ainda executados os ensaios de absorção de água, 

índice de vazios e massa específica aos 28 dias.

Após análises laboratoriais, foi realizada a obra de 

construção de mureta do entorno da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) Guadalajara. Devido a 

inconvenientes que surgiram com o funcionamento 

da estação, tais como a entrada de sacos plásticos e 

outros materiais nas lagoas, a presença de estacas 

se 32 MPa (CP II Z 32, fabricante POTY). Nas Tabelas 2 
e 3 têm-se as exigências químicas, físicas e mecânicas 

do cimento utilizado segundo relatório técnico forne-

cido pelo fabricante, onde foram comparados tais va-

lores aos normatizados na NBR 11.578:1997. 

Tabela 2 – Exigências químicas do aglomerante CP II Z 32

Resíduos 
insolúveis 

(%)

Perda ao 
fogo (%)

Óxido de 
magnésio 

(%)

Trióxido 
sulfúrico 

(%)

Dióxido de 
carbono 

(%)

Valores normatizados ≤ 16 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 4 ≤ 5

Valores experimentais 11,82 5,62 2,57 3,59 -

Tabela 3 – Exigências físicas e mecânicas do aglomerante CP II Z 32

Finura Tempo de pega Expansibilidade Resistência à compressão (MPa)

R.P. (%) Área esp. 
(m²/kg) Início (h) Fim (h) A frio 

(mm)
A quente 

(mm) 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias

Valores normatizados ≤ 12 ≥ 260 ≥ 1 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5 - ≥ 10 ≥ 20 ≥  32

Valores experimentais 1,33 491,1 2,47 3,47 -  0,39 -  25,46  29,67  35,30

Legenda: R.P: Resíduos nas peneiras 75 mm e Área esp.: Área específica.
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danificadas e ausência de fiadas de arame, com-

prometeu-se o funcionamento do sistema, além de 

permitir o acesso de pessoas não autorizadas ao in-

terior da estação.

A água de reúso analisada neste artigo foi utilizada 

nos processos de construção de alvenaria com arga-

massa, alvenaria de embasamento, chapisco, rebo-

co e caiação. Na Tabela 4 apresentam-se os traços 

utilizados na execução dos serviços supracitados.

Tabela 4 – Traços utilizados para os  
serviços determinados.

Serviço Traço

Construção de alvenaria com 
argamassa 1:2:8

Alvenaria de Embasamento 1:4

Chapisco 1:3

Reboco 1:3

Caiação 5 kg / 15 litros água de reúso

2.5 Análise dos dados

Foi realizada a Análise estatística de Variância 

(ANOVA) para os resultados obtidos, a fim de ve-

rificar possíveis diferenças significativas através 

da comparação múltipla de médias, por meio do 

teste de Duncan (MONTGOMERY, 1997). De modo 

complementar, foi realizada uma comparação 

dos valores calculados e os tabelados por meio do 

teste de Fisher, com o objetivo de avaliar a signi-

ficância dos resultados obtidos e a influência da 

variável tipo de água de amassamento.

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
3.1 Ensaio físico-químico das águas de 
amassamento

Segundo a norma NBR 15.900, a água destilada 

é utilizada como referência para estudo compa-

rativo. Todavia, mediu-se o pH da água destila-

da utilizada, obtendo-se o valor de 6,5, sendo 

esta ligeiramente ácida. Para a água recuperada, 

obteve-se pH igual a 8,13, atendendo ao limi-

te estabelecido por norma. A Tabela 5, a seguir, 

apresenta os valores para os demais parâmetros 

analisados, bem como os limites de tolerância 

estabelecidos pela NBR 15.900.

Visando comparar os dados obtidos e os parâme-

tros atribuídos pela norma brasileira, também são 

apresentados teores limites segundo a norma eu-

ropeia BS EN 1008:2002, publicada pelo British 

Standards Institution (BSI). Se a água em estudo não 

satisfizer às exigências da norma BS EN 1008:2002, 

ela só pode ser usada como água de mistura, nas 

quantidades que garantam que os limites das exi-

gências sejam obedecidos (BSI, 2002).

Observou-se que a água em estudo atende a to-

dos os parâmetros físico-químicos exigidos pela 

norma NBR 15.900 e pela norma BS EN 1.008. No 

entanto, a primeira necessita de uma atualização, 

pois a portaria do Ministério da Saúde que dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilân-

cia da qualidade da água para consumo huma-

no e seu padrão de potabilidade não é mais MS 

518/2004, e sim a portaria 2.914/2011.

Conforme a tabela 5, a seguir, os valores de sul-

fatos foram inferiores ao limite de tolerância 

prescrito pela norma. A análise do teor de sulfe-

tos solúveis presentes na água de amassamento 

é de fundamental importância, pois quando em 

excesso resulta na formação de sulfoaluminato de 

cálcio, ou etringita, sendo normalmente acompa-

nhada por um aumento de volume considerável, 

iniciando a expansão do concreto, comprometen-

do assim sua durabilidade através do surgimento 

de fissuras. (YILMAZ et al. 1997; DHIR e NEWLAN-

DA, 1992; SU et al., 2002)

EL-NAWAWY e AHMAD (1991) sugerem que a con-

centração máxima de sólidos totais não seja supe-

rior a 3.788 mg/L visto que podem afetar negativa-

mente a resistência do concreto, sendo observada 

quantidade de material sólido inferior aos limites 

aceitáveis para a água avaliada segundo normas.
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Tabela 5 – Resultados da análise físico-química das águas avaliadas.

Parâmetro Água recuperada Limite de tolerância 
(NBR 15.900)

Limite de tolerância 
(EN 1.008)

Óleos e gorduras Ausência Não mais do que traços visíveis Apenas traços (quantidades quase 
imperceptíveis)

Detergentes Ausência Qualquer espuma deve desaparecer 
em 2 min

A espuma deve desaparecer no 
máximo em 2 minutos 

Cor Amarelo claro
A cor deve ser comparada 

qualitativamente com água potável 
devendo ser: amarelo-claro a incolor

Sem cor, até um amarelo-claro 

Material sólido 1.786 < 50.000 ≤ 1% do total de agregado

Odor Inodoro
Deve ser inodora e sem odor de sulfeto 

de hidrogênio, após adição de ácido 
clorídrico

Apenas odor de água potável de 
beber e leve odor de cimento ou de 
odor de enxofre no caso de Cinzas 

Volantes (Fly-ash) na água.

pH 8,13 Entre 6 e 9 ≥ 4,0

Matéria orgânica Mais claro
A cor da água deve ser mais clara ou 

igual à da solução-padrão, após a 
adição de NaOH

N.A.

Cloretos 
(mg/L) 28,08

Concreto protendido < 500; Concreto 
armado < 1.000; Concreto simples (sem 

armadura) < 500
≤ 4.500

Sulfatos 
(mg/L) 52,04 < 2.000 ≤ 2.000

Álcalis 
(mg/L) 28,70 < 1.500 < 1.500

Açúcares 
(mg/L) < L.D < 100 < 100

Fosfatos 
(mg/L) 0,25 < 100 < 100

Nitratos 
(mg/L) 0,73 < 500 < 500

Chumbo 
(mg/L) < L.D < 100 < 100

Zinco 
(mg/L) 0,13 < 100 < 100

Legenda: L.D – Limite de detecção (para o zinco = 0,1203 mg/L; chumbo = 0,1339 mg/L; açúcares = 10 mg/L). N.A – não aplicada à norma.

3.2 Caracterização dos agregados

Através dos ensaios de granulometria e massa 

específica, foram obtidas as Tabelas 6 e 7 que 

apresentam os valores para a caracterização dos 

agregados miúdo e graúdo, respectivamente.

Tabela 6 – Características do agregado miúdo utilizado.

Massa específica 
 (g/cm3)

Massa unitária 
(g/cm3)

Módulo de 
finura DMC (mm)

2,57 1,51 2,60 4,80

Legenda: DMC: Dimensão máxima característica.

Tabela 7 – Características do agregado graúdo.

Massa 
unitária  
(g/cm3)

Massa 
específica seca 

(g/cm3)

Massa específica 
saturada de superfície 

seca (g/cm3)

DMC 
(mm)

1,50 2,61 2,67 9,5

3.3 Ensaios no concreto em estado fresco

3.3.1 Ensaio de consistência normal da pasta

Os resultados das porcentagens de água necessá-

ria para obtenção da pasta de consistência normal 

e os tempos de pega estão relacionados nas Tabe-

las 8 e 9, respectivamente. Como os tempos não 

diferiram mais de 30 minutos entre as amostras, 

todos os ensaios foram considerados válidos, se-

gundo critério estabelecido pela norma NBR NM 

65:2002.

A variância da percentagem das águas em estudo 

para a obtenção da pasta de consistência norma 

foi na ordem de 10-7.
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Tabela 8 – Percentagens de água para obtenção da 
pasta de consistência normal.

Tipo de água Quantidade de 
água (g)

Distância da 
placa (mm) % de água

Destilada (referência) 147,50 5 29,50

Reúso 147,20 5 29,44

Tabela 9 – Tempos de início e fim de pega das pastas 
de cimento.

Tipo de 
água

Início 
de pega 
(min.)

Diferença 
do início de 
pega (min.)

Fim de pega 
(min.)

Diferença 
do fim de 

pega (min.)

Destilada 
(referência) 115 - 170 -

Reúso 114 -1 175 +5

Observou-se que a água de reúso apresentou o 

tempo de início de pega menor do que a água des-

tilada (referência). Segundo BOARDMAN (1999), 

tal fato se deve ao pH do meio, que ajuda na pre-

cipitação de metais, minimizando o efeito de re-

tardação na hidratação do cimento. 

Os tempos de início e fim de pega da pasta com 

água de e reúso não diferiu em mais de 5% dos 

tempos de início e fim de pega das amostras 

produzidas com a água de destilada (referência), 

portanto para esta propriedade analisada, a utili-

zação de água recuperada como água de amassa-

mento no concreto está validada, atendendo aos 

critérios da NBR NM 65:2002.

3.3.2 Ensaio de abatimento de troco de cone 
(Slump Test)

Foram executados concretos utilizando a água 

destilada como água de amassamento, referência 

para o estudo, e a água recuperada (reúso), sepa-

radamente. Realizou-se o abatimento do concreto 

em estado plástico pelo método tronco de cone a 

fim de averiguar a trabalhabilidade dos concretos 

produzidos com as diferentes águas. Os resulta-

dos obtidos para o abatimento estão apresenta-

dos na Tabela 10. 

Tabela 10 – Abatimento de tronco de cone para as 
diferentes águas de amassamento.

Tipo de água Abatimento (mm) fi/fR

Destilada (referência) 80 -

Reúso 91 1,14

De acordo com a tabela anterior, observou-se que 

os concretos executados tiveram abatimento no 

intervalo previsto de 100±20 mm. Também foi ve-

rificado que os valores de abatimento do concreto 

utilizando água de reúso foi 14% superior ao apre-

sentado para os concretos com água destilada, 

tendo em vista a relação fi/fR equivalente a 1,14.

3.4 Ensaios no concreto em estado endurecido

3.4.1 Ensaio de resistência à compressão axial

O ensaio de resistência à compressão axial foi 

executado à luz da norma NBR 5739/2007 aos 3, 

7, 28 e 91 dias. Os resultados obtidos para os di-

ferentes tipos de água em suas respectivas idades 

estão relacionados na Tabela 11. A mesma tabela 

também apresenta o fator de variação do concre-

to de referência feito com água destilada através 

da relação fi/fR.

Tabela 11 – Resistência à compressão axial aos  
3, 7, 28 e 91 dias.

Idade de 
cura úmida

Resistência à 
compressão axial (MPa) fi/fR

Água 
destilada

Água de 
reúso

Água 
destilada

Água de 
reúso

3 dias 18,9 18,4 1 0,98

7 dias 21,9 22,0 1 1

28 dias 23,0 23,8 1 1,03

91 dias 29,6 30,3 1 1,02

Observou-se que as resistências variaram 2%, 3% 

e novamente 2% para as idades de 3, 28 e 91 dias, 

respectivamente, em relação à resistência do con-

creto produzido com água destilada, não havendo 

variação na idade de 7 dias. Constatou-se tam-
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bém acréscimo na resistência ao longo de todas 

as idades analisadas.

Para analisar a significância das diferenças entre 

os resultados alcançados, foi realizada uma análi-

se estatística ANOVA, onde a variável resposta é a 

própria resistência à compressão e o fator contro-

lável, a água de amassamento. As Tabelas 12, 13, 
14 e 15 apresentam os resultados para a análise 

de variância e o Teste F (Fischer) nas idades ava-

liadas, o qual compara a relação entre as médias 

quadradas dentro do grupo e entre o grupo com 

o valor encontrado na tabela de limites unilaterais 

de Fisher. Havendo diferença significativa será 

executado o teste Duncan, através da compara-

ção múltipla de médias.

Tabela 12 – Análise ANOVA para resistência à 
compressão axial aos 3 dias

SQ GDL MQ Teste F Referência

Entre 
Grupo 0,3031 1 0,3031 1,665385 7,71

Dentro 
Grupo 0,7280 4 0,1820 - -

Total 1,0311 5 - - -

Legenda: SQ: Soma dos quadrados; GDL: Grau de liberdade; MQ: Média 
dos quadrados.

Tabela 13 – Análise ANOVA para resistência à 
compressão axial aos 7 dias

SQ GDL MQ Teste F Referência

Entre 
Grupo 0,0162 1 0,0162 0,052627 7,71

Dentro 
Grupo 1,2343 4 0,3086 - -

Total 1,2506 5 - - -

Tabela 14 – Análise ANOVA para resistência à 
compressão axial aos 28 dias

SQ GDL MQ Teste F Referência

Entre 
Grupo 0,9381 1 0,9381 1,787198 7,71

Dentro 
Grupo 2,0996 4 0,5249 - -

Total 3,0377 5 - - -

Tabela 15 – Análise ANOVA para resistência à 
compressão axial aos 91 dias

SQ GDL MQ Teste F Referência

Entre 
Grupo 0,4631 1 0,4631 0,039448 18,51

Dentro 
Grupo 23,4791 2 11,7396 - -

Total 23,9422 3 - - -

Para todas as idades, foi verificado que não há 

diferença significativa entre os grupos analisa-

dos para a propriedade mecânica Resistência 

à compressão, visto que o F calculado é menor 

que o F tabelado. Logo, o teste Duncan para 

comparação múltipla das médias não se fez ne-

cessário.

Na Tabela 16, KUCCHE et. al (2015) apresen-

tam os limites de tolerância para a resistência 

à compressão axial segundo normas internacio-

nais, sendo verificada total conformidade dos 

dados obtidos com as referidas normas.

Tabela 16 – Limites de tolerância para a resistência à 
compressão axial

Normas Limites Observações

ASTM 
C94-96

≥ 90% da resistência 
média da amostra de 

controle preparada com 
água destilada ou potável

A resistência à 
compressão média 

de 7 dias da amostra 
preparada com a água 

que deve ser proveniente 
da amostra controlada.

EN 1008

≥ 90% da resistência 
média da amostra de 
controle preparada 

com água destilada ou 
deionizada

A resistência à 
compressão média de 7 

dias e 28 dias da amostra 
de concreto preparada 
com água de lavagem.

3.4.2 Ensaios de absorção, índice de vazios e 
massa específica do concreto

Como preconizado na norma NBR 9778:2009, 

foram realizados ensaios de absorção de água, 

índice de vazios e massa específica para o con-

creto aos 28 dias, cujos resultados estão apre-

sentados na Tabela 17. Assim como para a re-
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sistência à compressão axial, realizou-se uma 

análise estatística ANOVA para verificar a sig-

nificância das diferenças nos resultados, onde 

novamente foi constatada a não diferenciação 

significativa dos grupos para tais ensaios. Sa-

lienta-se que os ensaios foram realizados em 

3 corpos de prova por tipo de água. Os desvios 

padrões para todos os tipos de águas estudadas 

foram nulos.

Tabela 17 – Propriedades do concreto no  
estado endurecido

Propriedade Água destilada Água de reúso

Absorção (%) 4,67 4,62

Índice de vazios (%) 10,23 10,16

Massa específica da amostra 
seca (g/cm³) 2,19 2,20

Massa específica da amostra 
saturada (g/cm³) 2,29 2,30

Massa específica real (g/cm³) 2,44 2,45

3.5 Estudo de caso

Os serviços realizados na ETE Guadalajara foram 

executados em aproximadamente 04 meses, apre-

sentando consumo total da água de reúso equiva-

lente a 8.967,50 litros ou 8,97 m3.

De acordo com HANNAD et al. (2013), estima-se 

que a cada litro de água utilizada para produção de 

1 m3 de concreto ou similares (reboco, chapisco, ar-

gamassa de assentamento, dentre outros) utiliza-se 

cerca de 2,65 vezes mais água para tarefas perifé-

ricas, tais como: lavagem de agregados, limpeza de 

materiais/equipamentos, umectação de poeira em 

suspensão e cura. Logo, o volume estimado utilizado 

de água de reúso na obra de reforma da ETE Gua-

dalajara foi de 23,77 m3. As Figuras 2, 3 e 4 a seguir 

apresentam a execução da mureta da Estação de 

Tratamento de Esgoto Guadalajara, onde foram uti-

lizadas amostras coletadas da mesma estação após 

parecer favorável das análises realizadas.

 
Figura 2 - Vista da fase inicial de construção da mureta com estaca
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Figura 3 - Vista da fase final de construção da mureta com estaca

 
Figura 4 - Vista da mureta interna concluída
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4 CONCLUSÕES 
Diante do cenário de escassez dos recursos hí-

dricos no Brasil, é necessária uma investigação 

mais aprofundada das propriedades da água para 

amassamento do concreto estrutural, buscando 

viabilizar o uso de águas de reúso na indústria da 

construção civil.

A análise da composição química da água de reúso 

da ETE Guadalajara mostrou total conformidade 

aos parâmetros da NBR 15.900:2009, que regu-

lamenta os parâmetros para água para amassa-

mento do concreto, bem como à norma europeia 

BS EN 1.008:2002.

A água de reúso não acarretou diferenças signi-

ficativas nos tempos de início e fim de pega da 

pasta de cimento, quando comparada com os re-

sultados do uso da água destilada, tidos como va-

lores de referência no experimento. O emprego da 

água de reúso como amassamento também pro-

porcionou concretos com resistência à compres-

são axial estatisticamente equivalente à resistên-

cia encontrada para o concreto de mesmo traço 

com o emprego da água destilada, em diferentes 

idades. Assim, a água proveniente do sistema de 

reúso é satisfatória como água de amassamento, 

e não afeta a propriedade mecânica estudada.

Os resultados obtidos para as propriedades físicas 

de absorção, índice de vazios e massa específica 

para o concreto executado com água de reúso fo-

ram estatisticamente equivalentes aos resultados 

do concreto com água destilada.

Conclui-se que não houve diferença significativa 

nas propriedades estudadas em virtude da substi-

tuição da água de amassamento.
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Resumo
A demanda elevada de água na indústria têxtil gera grande volume de águas residuárias, fazendo com que 

o reúso de águas seja uma ferramenta indispensável em face da escassez deste recurso. Um reator em ba-

teladas sequenciais com biomassa imobilizada de Aspergillus niger AN400 foi alimentado com água resi-

duária têxtil sintética. Foi verificada a viabilidade do uso do efluente tratado em atividades de reúso ma-

crointerno. A água residuária sintética continha corante índigo carmim (100 mg.L-1). No efluente final 

havia 14 mg.L-1 do corante, o que resultou em eficiência média de remoção de 86%. Para matéria orgâ-

nica solúvel e particulada, foram observadas no efluente final 1303 mg.L-1 e 1167 mg.L-1, com percentu-

ais de remoção 52% e 43%, respectivamente. O valor médio de turbidez no efluente final foi de 51,5 UT e, 

com exceção dos primeiros 4 ciclos, o pH manteve-se estável, com valor em torno de 3,64. O levantamen-

to das diferentes atividades de produção têxtil e da qualidade requerida para a água de reúso indicou a 

possibilidade do uso do efluente obtido nas atividades de lavagem de equipamentos do processo têxtil. 
Palavras-chave: Fungos. Índigo carmim. Reúso de águas. Tratamento biológico.

Abstract
The high demand for water in the textile industry generates a large volume of wastewaters, making reuse of water an 

indispensable tool in the face of this resource. A reactor sequencing batch with immobilized biomass of Aspergillus 

niger AN400 was fed with textile wastewater. It was verified the feasibility of the use of treated wastewater in mac-

ro-internal reuse activities. The synthetic wastewater had dye indigo carmine (100 mg.L-1). In the final effluent was 

14 mg L-1 dye, which resulted in an average removal efficiency of 86%.For soluble organic matter and particulate were 
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1 INTRODUÇÃO
A água é o insumo básico de quase todos os pro-

cessos industriais. o setor industrial têxtil conso-

me aproximadamente 15% da água, sendo a tin-

turaria e o acabamento os processos de produção 

que mais apresentam contaminantes em seus 

efluentes, em comparação com outras etapas. 

(TOLEDO, 2004; FUJISAWA; LAMAS, 2011)

O tratamento dos efluentes têxteis é de suma im-

portância, tanto pela presença de corantes como 

também de outras substâncias contidas no meio. 

Os corantes, por serem recalcitrantes, não são de-

gradados facilmente em técnicas convencionais 

de degradação, e ao longo do tempo diversas pes-

quisas têm mostrado a versatilidade de fungos e 

bactérias em decompor estes compostos por meio 

do tratamento biológico (ERDUNLU et al., 2012; 

ALMEIDA et al., 2012).

Os fungos são conhecidos por possuírem a capaci-

dade de degradar substâncias persistentes, como 

fármacos, pesticidas, corantes e outros compos-

tos recalcitrantes, por meio do auxílio de enzimas 

que são produzidas por eles (DULLIUS, 2004).

A problemática ambiental causada pelas indús-

trias têxteis e a quantidade elevada de água utili-

zada em seus processos têm estimulado a prática 

do “Reúso de águas” dentro do setor industrial, 

em atividades de reúso macrointerno, de forma 

que um efluente potencialmente poluidor pode 

ser tratado e reutilizado para fins específicos. O 

reúso macrointerno é definido como sendo o tipo 

de reúso que se dá quando há o uso interno de 

efluentes na indústria, tratados ou não, prove-

nientes de atividades realizadas na própria indús-

observed in the final effluent 1303 mg.L-1 and 1167 mg.L-1, with a percentage removal of 52% and 43%, respectively. 

The average turbidity value in the final effluent was 51.5 UT and, except for the first 4 cycles, the pH remained stable, 

with value around 3,64. The survey of the different activities of textile production and quality required for reuse of 

water indicated the possibility of using the effluent obtained in the laundering activity equipment of the textile process.  

Keywords: Fungal. Indigo carmine. Reuse of water. Biological treatment.

tria (WEBER, CYBIS, BEAL, 2010; RESENDE,2012; 

MANCUSO; SANTOS, 2007).

O reúso industrial de águas pode se dar de diver-

sas maneiras, tais como a utilização da mesma 

para resfriamento, processamento, alimentação 

de caldeiras, lavagem, transporte de material, en-

tre outros, de modo que os critérios de qualidade 

da água irão depender da função à que esse reú-

so se aplicará, sendo que, 75% do reúso industrial 

destina-se à refrigeração (VITORATTO e SILVA, 

2004; MANCUSO e SANTOS, 2007).

Dentro deste contexto, estudou-se neste trabalho 

o tratamento de água residuária têxtil sintética, 

simulando a água do processo de tingimento, em 

reator operado em batelada sequencial contendo 

inoculo fúngico de Aspergillus niger AN400, veri-

ficando a viabilidade do uso do efluente final em 

atividade de reúso macrointerno, ou seja, dentro 

da própria indústria.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Cultivo, produção e contagem dos esporos 
de Aspergillus niger AN 400

Conforme procedimentos descritos em Rodrigues 

e Marinho (2012), o Aspergillus niger AN400 foi re-

picado em placas de Petri estéreis para produção 

de esporos. As placas continham 15 mL de meio 

de cultura Agar Sabouraud Dextrose, previamen-

te esterilizados a 121ºC  durante 15 minutos,e 

foram acrescidas de 1mL.L-1 da solução de Vishi-

niac constituída por: EDTA (10g.L-1), ZnSO
4
.7H

2
O 

(4,4g.L-1), MnCl
2
.4H

2
O (1g.L-1), CoCl

2
.6H

2
O (0,32g.L-

1), (NH
4
)

6
Mo

7
O

24
.4H

2
O (0,22g.L-1),CaCl

2
.2H

2
O 
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(1,47 g.L-1), FeSO
4
.7H

2
O (1g.L-1), como fonte de 

micronutrientes para os fungos, e ainda de 0,05 

g.L-1de Megacilin Superplus, a fim de evitar cresci-

mento bacteriano.

2.2 Imobilização da biomassa

O procedimento de imobilização dos fungos no 

material suporte ocorreu fora do reator, tendo sido 

a espécie de Aspergillus niger AN400 imobilizada 

em espuma de poliuretano cortada em cubo de 

1 cm de aresta e acondicionadas em seis frascos 

(Erlenmeyers) de 250 mL, contendo 1g.L-1 de gli-

cose e meio sintético: (NH
4
)

2
SO

4
 (0,5g.L-1),NaNO

3
 

(0,25g.L-1), KH
2
PO

4
 (0,20g.L-1), MgSO

4
 (0,25g.L-1), 

CaCl
2
.2H

2
O (0,01g.L-1), CuSO

4
.7H

2
O (0,08g.L-1),  

H
2
MoO

4
 (0,05g.L-1),  MnSO

4
.5H

2
O (0,05g.L-1), Fe

2
(-

SO
4
)

3
 (0,05g.L-1),  ZnSO

4
(0,04g.L-1) e antibiótico-

Megacilin SuperPlus  (0,5g.L-1).

Foram adicianados 2,5 g de espuma de poliure-

tano em cada Erlenmeyer e 150 mL do meio com 

nutrientes, todos estes previamente esterilizados 

em autoclave a 121ºC por 15 minutos. Ao atingir 

a temperature ambiente de 26ºC, os Erlenmeyers 

foram inoculados com suspensão de esporos do 

fungo na concentração de 2x106 esporos.mL-1.

Os Erlenmeyers foram então mantidos em mesa agi-

tadora horizontal, sob agitação de 150 rpm, durante 

72 h, e após este período, o meio sintético era reno-

vado por um meio recém preparado. Todo o procedi-

mento de imobilização levou cerca de 7 dias, quando 

então as espumas foram transferidas para o reator 

em batelada para o início da operação.

2.3 Montagem e operação do reator em 
batelada sequencial com biomassa imobilizada

O reator era cilíndrico, em vidro, e possuía volume 

total de 5 L e volume reacional (TR) de 4 L, além de 

vedação na parte superior que consistia de tampa 

plástica rosqueável (Figura1), com passagem para 

mangueira – com diâmetro interno de 4 mm – para 

fornecimento de ar, o qual foi provido no meio por 

uso de mini-compressor com vazão de 250 L.h-1 (Fi-

gura 1). O reator ficava envolto por sacola plástica 

na cor preta, para evitar possível fotodegradação.

Figura 1 – Reator com biomassa fúngica imobilizada 
em espuma de poliuretano.

 
Fonte: Autor (2017).

O reator foi alimentado com água residuária 

sintética contendo corante índigo carmim (100 

mg.L-1), simulando o efluente oriundo da etapa 

de lavagem de tecidos do processamento têxtil, 

tendo sido preparada com água de torneira e 

adicionada de 2 g.L-1 de glicose, Vishiniac (1mL.L-

1) e antibiótico Megacilin SuperPlus (0,5g.L-1).

A operação do reator ocorreu durante 40 dias, 

por 10 ciclos, sob tempo reacional (TR) de 48 h. É 

importante mencionar que antes de o reator ser 

operado nessas condições, o mesmo foi estuda-

do quanto à remoção de corante com adição de 

1 g.L-1 e 1,5 g.L-1 de glicose, ao longo de 1 ano 

(dados não apresentados).
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O volume amostral retirado em cada ciclo para 

a realização das análises foi de apenas 10% do 

volume útil do reator, realizando-se, no afluen-

te e efluente, a determinação das variáveis: pH; 

matéria orgânica bruta e dissolvida,em termos 

de DQO, concentração de corante e turbidez.

As variáveis foram obtidas utilizando os métodos 

descritos por APHA (2005), exceto corante, que 

ocorreu segundo método descrito por Rodrigues 

et al. (2011), com uso de espectrofotômetro UV 

VIS e leitura de absorbância a 610 nm (cor real). 

A leitura de turbidez foi feita com o emprego de 

um turbidímetro de bancada DLT – WW.

2.4 Levantamento das atividades e requisitos 
de qualidade para o água de reúso

No presente estudo, foi realizado levantamento bi-

bliográfico sobre as principais atividades de reúso 

na indústria e das características necessárias para 

a água a ser empregada nas referidas atividades, 

buscando-se obter valores requeridos de DQO (De-

manda Química de Oxigênio), turbidez e pH.

Posteriormente, fez-se comparação entre a quali-

dade do efluente final produzido pelo reator com 

fungos no tratamento da água residuária têxtil e os 

valores obtidos para verificação da possibilidade de 

se reutilizar o efluente final do estudo em alguma 

atividade de reúso macro-interno, utilizando parâ-

metros estabelecidos por Hart (1994), EPA (1992), 

RD 1620 (2007) e Vajnhandl (2014).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A água residuária sintética que alimentou o rea-

tor biológico durante o período estudado tinha 

as características apresentadas na Tabela 1.

As características do efluente sintético utilizado no 

estudo são comuns às de efluentes têxteis, ainda 

que alguns parâmetros possam variar de efluente 

para efluente, assim como relatado por Hassemer 

e Sens (2002). Os valores de parâmetros como tur-

bidez e matéria orgânica originalmente no meio 

foram de acordo com o encontrado em outros 

efluentes da mesma natureza, como reportado nos 

trabalhos de Hassemer e Sens (2002) e Alexandre 

et al. (2014), que reportaram encontrar valores de 

turbidez de 270 UT e 140 UT, respectivamente.

Tabela 1: Características da água residuária sintética 
que foi utilizada na alimentação do reator biológico

Variável Concentração média   
± Desvio padrão

Corante (mg.L-1)  100 ± 1,41

DQO bruta (mg.L-1) 2570,4 ± 282

DQO solúvel (mg.L-1) 2386,4 ± 159

Turbidez (UT) 205 ± 19

pH 5,03 ± 0,05

Contudo, Silva (2007), ao realizar estudo de ca-

racterização de efluentes proveniente da etapa 

de tingimento de tecidos, encontrou valores de 

1838,91 mg.L-1 e 5310 UT para DQO e turbidez, 

respectivamente, o que demonstrou a grande va-

riação das características dessas águas residuá-

rias, as quais estão intrinsecamente relacionadas 

aos processos e às etapas de produção, requeren-

do a utilização de sistema de tratamento resis-

tente a essa oscilação a fim de não haver perda da 

eficiência para a produção de água de qualidade.

A produção do efluente final, seja para lançamen-

to final em corpo hídrico receptor ou como insu-

mo na atividade de reúso, exige tanto adequação 

aos requisitos de emissão e de qualidade como 

constância de suas características. O efluente do 

reator fúngico, durante o período estudado apre-

sentou as características mostradas na Tabela 2.

Tabela 2: Características do efluente final do reator 
com fungos no final dos ciclos Estudados

Variável Concentração média   
± Desvio padrão

Corante (mg.L-1)  14 ± 4,5

DQO bruta (mg.L-1) 1303 ± 83

DQO solúvel (mg.L-1) 1167 ± 81

Turbidez (UT) 51,5 ± 40

pH 3,64 ± 1,2
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Dentro desta perspectiva, houve boa remoção 

de corante em todos os ciclos operacionais (Fi-

gura 2), com remoção média acima de 80%, ten-

do ocorrido pouca variação das características 

do efluente final produzido. A maior eficiência 

de remoção foi registrada no ciclo 1, enquanto a 

menor eficiência ocorreu no ciclo 3, com valores 

de 91,4% e 76%, respectivamente.

Figura 2 – Eficiência de remoção de corante.
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Fonte: Autor (2017).

Contudo, o efluente final apresentou coloração, 

ainda que discreta, para a presença do índigo na 

concentração obtida após a ação fúngica (14 ± 

4,5 mg.L-1). Isso ocorreu porque mesmo a adição 

de pequenas concentrações de corante em água 

é suficiente para resultar em coloração do meio, 

uma vez que, devido à sua natureza, os corantes 

são detectáveis pelo olho humano mesmo em 

concentrações baixas, em torno de 1 mg.L-1, sendo 

que corantes reativos são detectáveis em concen-

trações inferiores a esse valor (BERTAZZOLI; PELE-

GRINI, 2002).

Assim, levando-se em consideração a concen-

tração inicial de 100 mg.L-1 presente no afluente, 

houve boa remoção, ainda que as concentrações 

obtidas no efluente tratado tenham sido superio-

res a 1 mg.L-1, o que fez com que o mesmo ainda se 

apresentasse com discreta coloração.

Araújo et al. (2013) realizaram estudo sobre a des-

coloração do corante têxtil índigo carmim pelas 

espécies fúngicas Aspergillus terreus e Aspergillus 

sclerotiorum. Os autores utilizaram no estudo con-

centração de corante em torno de 50 mg.L-1. Os 

fungos foram inoculados em frascos Erlenmeyer 

de 125 mL, contendo extrato de malte e corante. 

Os autores operaram os reatores com tempo rea-

cional de 10 dias, sendo que no quinto dia de ex-

perimento, a espécie Aspergillus terreus descoloriu 

100% do corante têxtil, enquanto que Aspergillus 

sclerotiorum descoloriu 87%, chegando a desco-

lorir 100% no último dia de operação.

Em outro trabalho, Almeida et al. (2012) também 

avaliaram a remoção de cor por fungos filamento-

sos em meio contendo índigo carmim. Nesse es-

tudo, trinta e sete fungos foram isolados do solo 

de um Rio em Pernambuco para selecionar os que 
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apresentassem maior capacidade para descolorir 

o corante. O gênero Penicilium sp. conseguiu em 

120 horas consumir 3 mg.L-1 do corante inicial-

mente presente no meio.

Tendo em vista que os autores acima citados, em 

seus estudos, operaram reatores em tempos rea-

cionais superiores ao desta pesquisa (48 h), res-

pectivamente, 5 e 2,5 vezes, e com concentrações 

de índigo carmim menores que 100 mg.L-1, nesta 

pesquisa foi alcançada boa eficiência de remoção 

de corante a partir de adição superior do índigo no 

meio e em menor tempo de reação, o que mostrou 

a capacidade do Aspergillus niger AN400 em tratar 

este tipo de efluente com concentração elevada 

de corante.

Em relação à remoção de matéria orgânica,ve-

rificou-se que no ciclo 10 ocorreram os maiores 

percentuais, de 77,6%, em relação à DQO bruta, 

e de 76,9% para DQO solúvel. O ciclo 3 apresen-

tou a menor eficiência de remoção em relação a 

DQO bruta (21,9%); já em relação à DQO solúvel, a 

menor eficiência foi registrada no ciclo 4 (41,9%), 

tendo-se chegado à eficiência média de remoção 

de matéria orgânica bruta de 43% e para a solú-

vel, de 52%. Porém, a concentração final de ma-

téria orgânica ainda foi elevada, variando de 667 

mg.L-1 à 1855 mg.L-1 para a fração bruta e de 319 

mg.L-1 a 1665 mg.L-1 para a solúvel (Figura 3 e 4).

Figura 3 – Eficiência de remoção de DQO bruta.
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Figura 4 – Eficiência de remoção de DQO Solúvel.
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Fonte: Autor (2017).

Os valores mais elevados de DQO em relação 

aos de corante podem ser justificados pelo fato 

de os fungos utilizarem a fonte de carbono, na 

síntese de biomassa, produzindo energia e me-

tabólitos que podem ser acumulados no interior 

da célula ou excretados, formando subprodutos 

que são contabilizados na DQO (WITTEVEEN, 

1993;  RODRIGUES, 2006).

Além disso, é importante mencionar ainda que 

em alguns ciclos, como os ciclos 2, 3 e  4, foi ob-

servado o acúmulo de subprodutos aromáticos, 

o que foi verificado pelas varreduras, nos com-

primentos de onda de 200 nm a 1000nm, reali-

zadas no afluente e efluente do reator ao longo 

da sua operação (Figura 5, 6 e 7).

As varreduras realizadas no início e no final de 

cada ciclo mostraram a diminuição do compri-

mento de onda em 610 nm, relativa ao grupo 

cromóforo do corante, o que ficou refletido na 

descoloração da água residuária; no entanto, a 

mineralização do índigo carmim não foi com-

pleta pela presença dos subprodutos decorren-

tes da ruptura da molécula inicial do corante, 

particularmente o benzeno.
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Figura 5 – Varredura realizada em amostras do afluente e efluente do reator (Ciclo 2)
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Figura 6 – Varredura realizada em amostras do afluente e efluente do reator (Ciclo 3)
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Figura 7 – Varredura realizada em amostras do afluente e efluente do reator (Ciclo 4)
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Um estudo da degradação de corante índigo carmim 

in natura foi realizado por Silva et al. (2015). Os au-

tores efetuaram as varreduras no afluente e efluente 

e observaram a presença de compostos aromáticos, 

tais como o benzeno, sendo a presença desse com-

posto verificada no comprimento de onda de 205 nm 

e outros compostos aromáticos no comprimento de 

265 nm. Neste último, os autores observaram decrés-

cimo da banda no efluente em relação ao afluente. 

No presente estudo, as varreduras realizadas mos-

traram diminuição nesse comprimento de onda (205 

nm) em todos os ciclos, sendo que para os ciclos 2, 3 

e 4, esta diminuição foi superior a 15%, como obser-

vado na Figura 5. Já em relação ao comprimento de 

265 nm, a diminuição média dos valores das absor-

bâncias medidas no afluente e efluente do reator foi  

de 33%, com máxima de 44,4% (ciclo 4) e a mínima 

de 18% (ciclo 2).

De acordo com Campos et al. (2001), a rota de bio-

degradação do corante índigo envolve a formação 

de ácido antranílico. Segundo os autores, em uma 

primeira etapa, dois átomos de hidrogênio são sub-

traídos da molécula de índigo e, em seguida, ocorre 

a clivagem do anel de índigo em dois anéis, forman-

do a isantina, que é hidrolisada produzindo ácido 

antranílico. Antes da degradação total do índigo, a 

atividade catalítica das lacases promove a formação 

de dehidroindigo, que é facilmente assimilado por 

nucleófilos, conduzindo a uma incorporação de áto-

mos de oxigênio, formando dois compostos oxida-

dos, com um ou dois átomos de oxigênio. A molécula 

do ácido antranílico consiste em um anel benzênico 

com dois grupos funcionais adjacentes.

Segundo Costa (2009) e Carvalho (2014), o benze-

no é um tipo de hidrocarboneto monoaromático de 

reconhecida toxicidade e de difícil biodegradação. 

A Resolução CONAMA 430 de 2011 estabeleceu o 

valor de 1,2 mg.L-1 de benzeno para padrão de lan-

çamento de efluente em corpos hídricos, porém na 

presente pesquisa não foi possível determinar a con-

centração desse composto no efluente final devido à 

ausência de equipamento capaz de realizar a detec-

ção deste composto.

Em relação à turbidez, todos os ciclos apresentaram 

eficiência de remoção superior a 50%, com exceção 

do ciclo 2 (37%), sendo que a máxima remoção foi 

observada no ciclo 9, de 94% (Figura 8). O valor de 

turbidez na saída do ciclo 2, que foi de 142 UT, foi 

atribuído ao desprendimento de pedaços de bio-

massa do reator.

Figura 8 – Variação da turbidez nos ciclos estudados.
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Já o pH do efluente manteve-se na faixa caracte-

rística de meio ácido, com valores mais elevados 

nos ciclos 2 e 3, de 5,09 e 6,11, respectivamente 

(Figura 9). O valor médio do pH na saída foi de 

3,64, sendo o valor mínimo de 1,72 (Ciclo 1) e o 

valor máximo de 6,11 (Ciclo 3).

Pela Resolução CONAMA nº 430/2011, o valor de 

pH para lançamento de efluente  em corpos hídri-

cos deve estar entre 5 e 9. Contudo, esses valores 

podem ser facilmente ajustados para atender aos 

padrões de lançamento ou de reúso, sendo esse 

ajuste, em caso de reutilização do efluente, depen-

dente da finalidade da água de reúso.

Figura 9 – Variação do pH nos ciclos estudados.
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Fonte: Autor (2017).

Com base nos resultados obtidos, não houve de-

gradação total de corante índigo carmim, fazendo 

com que o efluente final ainda apresentasse cor, 

além de considerável presença de matéria orgâni-

ca. Portanto, torna-se inviável para o lançamento 

em um corpo hídrico de acordo com a legislação.

Ainda assim, há a possibilidade de esse efluente ser 

reutilizado em atividade de reúso dentro da própria 

industria têxtil, conforme características de quali-

dade estabelecidas por Hart (1994) na Tabela 3.

Comparando os valores da Tabela 3 com os dados 

do presente trabalho, verificou-se que, em termos 

de DQO, as concentrações na saída apresentaram 

valores dentro dos parâmetros estabelecidos por 

Hart (1994) para os setores que utilizam fios acrí-

licos, nylon e algodão, malhas 100% algodão e te-

cido plano 100% algodão, uma vez que o efluente 

do reator apresentou concentração média de 1167 

mg.L-1, em relação à DQO filtrada, estando dentro 

do valor máximo estabelecido por Hart (1994).
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Tabela 3: Parâmetros de água utilizados em diversos setores da Indústria Têxtil

Parâmetros do efluente Unidade
Setores da Indústria Têxtil

Fios acrílicos  
e nylon

Fios acrílicos, 
nylon e algodão

Malhas 100% 
algodão

Tecido plano 
100% algodão

Tecido plano, 
seda e viscose

pH 03 – 05 08 – 11 09 – 11 08 – 11 08 – 10

DBO5 mg.L-1 100 - 200 400 - 600 401 - 600 800 - 1500 100 - 300

DQO mg.L-1 500 - 200 800 - 1200 800 - 1200 800 - 1200 300 - 600

Dureza Total CaCO
3

40 - 10 40 -50 40 - 60 50 - 100 30 - 70

Óleos / Graxas mg.L-1 15 - 70 20 - 120 20 - 70 10 - 80 40 -150

Sólidos Suspensos mg.L-1 40 -100 100 - 200 200 - 300 200 - 300 100 - 200

Sólidos Sedimentáveis mg.L-1 01 – 10 01 – 10 0,1 – 5 0,1 – 5 0,1 - 2

Sóidos Totais mg.L-1 2000 - 3000 2000 - 3000 2500 - 4000 2000 - 3000 3000 - 4500

Cor mg pt/CO 200 - 300 300 - 400 500 - 700 200 - 400 500 - 7000

Condutividade U S/cm 1200 - 1600 1500 - 2500 1500 - 3000 1500 - 4000 1500 - 4000

Fonte: Hart (1994)

Em relação à turbidez, a maioria dos ciclos anali-

sados apresentou valores adequados ao reúso de 

água destinada ao sistema de resfriamento, que 

de acordo com EPA (1992) não devem ser superio-

res a 50 UT, sendo que os ciclos 1, 2, 6 e 10 apre-

sentaram valores superiores  ao recomendado.

Já de acordo com a RD 1620 (2007), a turbidez é 

um parâmetro físico-químico importante para o 

reúso de água residuária têxtil, sendo que o mes-

mo aponta como limite máximo 66,75 UT. Con-

siderando esse limite proposto, apenas três dos 

ciclos estudados apresentaram valores acima do 

limite permitido para tal finalidade, sendo a mé-

dia efluente 51,5 UT, como máxima de 142 UT no 

ciclo 2 e mínima de 11,6 no ciclo 9, havendo as-

sim a necessidade de uma etapa de polimento no 

efluente afim de assegurar as características que 

são pré-requisito para o reúso do mesmo

Com os dados obtidos para DQO e Turbidez, há 

a necessidade de uma etapa de polimento no 

efluente, como membrana de filtração ou carvão 

ativado, a fim de assegurar as características que 

são pré-requisito para o reúso do mesmo.

Vajnhandl (2014) estabeleceu valores de DQO, cor 

e pH para reúso em lavagem de equipamentos. Em 

relação à DQO da água de reúso, os valores devem 

estar entre 500 e 2000 mg.L-1, logo o efluente do 

processo estudado poderia ser reutilizado, uma 

vez que não ultrapassou os limites exigidos.

O pH da água de reúso para o referido processo 

deve estar entre 7 e 8, sendo assim, para o efluen-

te apresentado neste trabalho há a necessida-

de de  ajustar o pH para os valores desejáveis no 

caso de um efluente final que apresente valores 

na faixa ácida. No que diz respeito à cor da água 

de reúso, esta deve ser virtualmente ausente; por-

tanto, para esse parâmetro, é necessário um pós-

-tratamento que remova a cor excedente, tornan-

do o efluente viável tanto para reúso como para 

o lançamento em um corpo hídrico. Na Tabela 4 

se encontram os parâmetros que foram utilizados 

para comparação.

Tabela 4 – Parâmetros de água de reúso utilizados 
para comparação

Fonte
Turbidez

DQO mg.L-1 Turbidez pH

Hart (1994) 200 - 1200 - 7 e 8

EPA (1992) - 50 -

RD (2007) - 66,7 -

Vanjnhandl (2014) 500 - 2000 - 7 e 8

Dos parâmetros apresentados, aqueles estabele-

cidos por Vajnhandl (2014) para lavagem de equi-

pamentos seria a atividade de reúso macrointerno 

mais adequada para a utilização do efluente ob-
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tido neste estudo, uma vez que não trata de va-

lores específicos de turbidez e a concentração de 

DQO do efluente se encontra no faixa recomen-

dada. Para a utilização efetiva do efluente nesta 

atividade, é necessário avaliar os demais parâme-

tros recomendados, como concentração de ferro, 

cobre, cromato, assim como a utilização de pós-

-tratamento, a fim de eliminar a cor excedente do 

efluente final.

Devido ao seu caráter tóxico e recalcitrante, é im-

portante salientar que o benzeno pode ser dano-

so a alguns processos de reúso, principalmente 

àqueles em que o homem tem contato direto com 

a água. É importante mensurar o grau de risco da 

presença do benzeno em águas de reúso, levando 

em consideração a atividade prevista e a concen-

tração máxima admissível deste composto a fim 

de não comprometer a atividade.

No caso do reúso da água para lavagem de equi-

pamentos, é vital estabelecer a concentração de 

benzeno cujo limite não possa ocasionar danos 

ao processo, como possíveis corrosões, sendo que 

não foi observada literatura pertinente aos efeitos 

negativos da presença e concentração limite do 

mesmo em águas para esta e outras finalidades 

dentro do processamento têxtil.

4 CONCLUSÃO 
O reator em bateladas sequenciais com fungos 

apresentou boa eficiência na remoção do coran-

te sintético (86%). Porém, a degradação do índigo 

não foi total e ocorreu a geração de subprodutos 

aromáticos, como o benzeno, o que ficou refletido 

na menor eficiência de remoção de matéria orgâ-

nica e nas varredurasrealizadas.

Apesar disso, o efluente no final do processo apre-

sentou valores favoráveis ao reúso de água para 

lavagem de equipamentos, dentro dos parâme-

tros estudados, ainda que seja necessária a ava-

liação de outros parâmetros estabelecidos, parti-

cularmente de benzeno, sendo que não há relatos 

na literatura para valores limites a fim de que o 

mesmo não ocasione problemas para as ativida-

des de reúso, comprometendo o funcionamento 

de máquinas e a qualidade do produto final.

Os valores apresentados mostram que a tecnologia 

pode ser uma ferramenta importante para a produ-

ção de efluente a ser reutilizado, apesar da presen-

ça do benzeno no efluente final, podendo ser ne-

cessário o emprego de pós-tratamento, conforme 

avaliação dos requisitos da atividade de reúso.
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Resumo
Dentre as práticas para a racionalização do uso e conservação dos recursos hídricos se encontra o reúso de água, 

que vem ganhando maior visibilidade com o incremento dos custos de abastecimento de água bruta, do tratamento 

e da disposição final dos efluentes tratados. O objetivo deste trabalho foi avaliar alternativas para o reúso de água 

industrial não potável a partir de efluentes industriais gerados em uma linha de pré-tratamento de superfícies de 

uma fábrica de produção de cabines de caminhões. Dados quantitativos sobre demanda de água e geração de 

efluentes em campo e a caracterização dos efluentes gerados em cada etapa do processo foram obtidos. Dentre 

as hipóteses avaliadas, a melhor alternativa permitirá uma redução na captação de água de 10.300 m3/ano e re-

dução de 47,8% dos efluentes gerados, indicando que a prática de reúso poderia ser implementada nesta unidade. 

Palavras-chave: Reúso. Balanço hídrico. E-coat.

Abstract
Among the practices to rationalize the use and conservation of water resources is the reuse of water, which 

has gained greater visibility with the increase of costs of raw water supply, treatment and final disposal of 

treated effluents. This work aims at evaluating alternatives for non-potable industrial water reuse from in-

dustrial effluents generated in a surface pretreatment line of a truck cab production plant. Quantitative 

data on water demand and generation of effluents collected in the field and the characterization of the ef-

fluents generated in each step of the process were gathered. Among the assumptions evaluated, the best 

alternative will enable a reduction in water abstraction of 10,300 m3/year and a reduction of 47.8% of 

the effluents generated in the unit, indicating that the reuse practice could be implemented in such unit. 

Keywords: Reuse. Hydric balance. E-coat.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os recursos naturais imprescindíveis aos 

processos industriais está a água, sendo a sua 

demanda no setor industrial estimada em 17% 

da água consumida no Brasil (WORLD BANK, 

2014). No setor automotivo não é diferente; 

Santos (2007) identificou que as montadoras de 

veículos são os principais consumidores deste 

recurso natural. 

Assim, o gerenciamento dos recursos hídricos na 

indústria é cada vez mais importante, tanto do 

ponto de vista operacional como do ambiental. 

Dentre as práticas para racionalização do uso e 

conservação dos recursos hídricos se encontra 

o reúso de efluentes tratados ou não tratados. 

Segundo Telles e Costa (2007), a água obtida 

com a prática de reúso pode ser aplicada de di-

versas formas, seja como matéria-prima, meio 

de transporte, agente de limpeza, produção de 

energia ou em sistema de refrigeração. 

De acordo com Mierzwa e Hespanhol (2005), o 

reúso de efluentes pode ser direto, também co-

nhecido como reúso em cascata, ou do efluente 

tratado. No reúso em cascata, o efluente é reu-

tilizado no processo sem nenhum tipo de trata-

mento; já no reúso de efluente tratado, o mesmo 

retorna ao processo somente após ter passado 

por no mínimo um tratamento físico-químico e 

/ou biológico e, se for necessário, por um trata-

mento avançado de efluentes. 

As técnicas de réuso vêm ganhando visibilidade 

em função ao incremento dos custos, que po-

dem ser originados pelo abastecimento de água 

bruta, do tratamento ou da disposição final dos 

efluentes, e de legislações ambientais cada vez 

mais rigorosas, intensas e restritivas. Devido a 

esses fatores, a implementação do reúso pode 

ser ambiental e economicamente viável para 

diversos processos industriais (BAGGIO, 2015; 

WHIRLPOOL, 2013; LAHNSTEINER et al., 2007; 

TELLES e COSTA, 2007; JUDD, 2001). Esses pro-

cessos incluem a indústria automobilística e de 

autopeças (FÉLIX, 2016; KANEDA, 2016; KIDD, 

2015; SILVA, 2010). 

A prática do reúso de efluentes industriais per-

mite ainda melhorar a produtividade industrial 

e reduzir o consumo de recursos hídricos, o que 

estimula os setores industriais que possuem alto 

consumo de água a desenvolver essa prática. 

De acordo com Mancuso e Santos (2003), não se 

pode mais considerar que o reúso de água seja 

uma opção incomum no contexto global, pois 

essa realidade apresenta benefícios diretos e 

indiretos para as indústrias. Dentre estes bene-

fícios estão a redução na captação de água e na 

quantidade de efluentes gerados ao longo dos 

processos industriais. Porém, como salientam 

Telles e Costa (2007), essa é uma prática que de-

pende da aprovação mercadológica e de vontade 

política para que o reúso de água seja adotado 

de forma sistemática.

Porém, em algumas situações a prática de reúso 

só é possível devido à implementação em con-

junto com tecnologias avançadas de tratamen-

to de efluentes. Segundo Koning et al. (2008), as 

tecnologias, desde as convencionais (filtração 

simples) até as que aplicam sistemas mais avan-

çados (membranas de ultrafiltração, nanofiltra-

ção e osmose reversa), possibilitam a obtenção 

de uma água de reúso em vários níveis de qua-

lidade e consequentemente com  aplicabilidade 

em diversos processos industriais.

Para Mierzwa e Hespanhol (2005), é importante 

que, independentemente da estratégia utilizada, 

a prática de reúso de água seja devidamente pla-

nejada, sendo sustentável ao longo do tempo. 
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Neste estudo avaliou-se somente o reúso em 

cascata e de acordo com Gardoni, Catenacci e 

Antonelli (2015); quando se pretende avaliar 

o potencial deste tipo de reúso, é fundamen-

tal que se faça um levantamento individual das 

principais correntes geradoras de efluentes, 

buscando-se conhecer os principais parâmetros 

presentes no efluente. O conhecimento dos pa-

drões de qualidade do efluente gerado e da água 

industrial são fatores primordiais para a prática 

segura do reúso. Pois, de acordo com Silva Filho 

(2009), a ausência de padrões de qualidade de 

água de reúso é uma barreira significativa quan-

do se buscam a identificação de oportunidades 

para implementação desta prática. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi ava-

liar e propor alternativas de reúso em cascata de 

águas residuais de um processo de tratamento 

de superfícies (PTS) que antecede a pintura por 

eletrodeposição de cabines de caminhões. 

O PTS permite transformar uma superfície con-

dutiva em uma não condutiva pela deposição 

química de uma camada de fosfato que serve de 

base para a pintura por eletrodeposição (E-coat) 

e garante a qualidade final do produto contra 

corrosão. De uma forma geral, desengraxe, en-

xágues com água industrial, fosfatização e enxá-

gue final com água deionizada são os principais 

estágios do PTS (WIEMES, 2003).

As etapas do PTS apresentam como principal im-

pacto ambiental o consumo dos recursos natu-

rais, em especial o consumo de água. E a avalia-

ção da mitigação deste impacto ambiental com 

o reúso em cascata demonstra-se importante e 

deve ser estudada.

2 METODOLOGIA
2.1 Caracterização da unidade fabril

O estudo para avaliação da proposta de reúso de 

efluentes industriais _tratados ou não_ foi desen-

volvido em uma fábrica de produção de cabines 

de caminhões localizada em um complexo indus-

trial na cidade de Curitiba (PR). 

A escolha desta unidade industrial foi definida 

em razão da quantidade de água demandada 

nos processos de tratamento de superfícies e 

E-coat, e também pela existência de uma cis-

terna de água industrial exclusiva para o abas-

tecimento desta fábrica com água industrial e 

desmineralizada.

O abastecimento de água para uso no processo 

de fabricação de cabines de caminhões ocorre 

por meio da extração de água de dois poços tu-

bulares profundos, com a capacidade máxima de 

bombeamento de água de 232 m3/dia.

O tratamento preliminar da água subterrânea 

consiste na filtração (com carvão ativado) e tro-

ca iônica (para remoção dos cátions Ca+2 e Mg+2). 

A água tratada (H
2
O industrial) é armazenada em 

uma cisterna e desta enviada para os diferentes 

pontos de consumo no processo industrial e para 

o sistema de geração de água deionizada (H
2
O DI) 

da unidade. O sistema de osmose reversa possui 

uma capacidade de produção de 6 m3/h de H
2
O 

DI com condutividade inferior a 10 μS/cm, valor 

exigido no processo de pintura. A H
2
O DI é envia-

da para as etapas de passivação, enxágue com 

água deionizada (DI), power wash (PW) e E-coat. 

Santos (2016) analisou as águas desta unidade 

e os resultados estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Valores médios da água industrial e 
deionizada da fábrica de produção de cabines de 

caminhões (Curitiba – PR)

Parâmetro Água 
industrial

Água 
deionizada

pH 8,11 6,40

Condutividade (μs/cm) 300,00 2,88

Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 150,00 1,44

Demanda química de oxigênio (mg/L O
2
) < 2 < 2

Turbidez (NTU) < 1 < 1

Fonte: SANTOS (2016).

A Figura 1 apresenta uma visão geral do uso 

das águas e das etapas de pré-tratamento de 

superfície e pintura por eletrodeposição des-

ta fabricação de cabines de caminhão, tanto 

para peças metálicas como para peças plásticas  

(Power wash).

Figura 1 – Fluxograma ilustrativo do processo de tratamento de superfície e E-coat para a fabricação de cabines 

 
Fonte: O autor.
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 A Tabela 2 apresenta de forma resumida a função de cada uma das etapas ilustradas na Figura 1, bem como 

o tipo de água, os insumos utilizados e a capacidade nominal (V) dos tanques desta unidade.

Tabela 2 – Função e insumos em cada etapa do processo de tratamento de superfície e E-coat para a fabricação de cabines

Etapas V (m3) Função Tipo de água Insumos

TQ-01
Desengraxe 82 Remover todos os contaminantes oriundos do 

processo de manufatura. Industrial Desengraxante, 
alcalino tensoativo

TQ-02
Enxágue após desengraxe 12 Remover o excesso de desengraxante. Industrial -

TQ-03
Condicionamento 82 Ativar a superfície metálica para receber a 

camada de fosfato. Industrial Condicionador a base 
de sais de titânio

TQ-04
Fosfatização 82 Proteger contra corrosão e permitir a aderência 

na pintura. Industrial Fosfato tricatiônico 
(Ni, Zn e Mn)

TQ-05
Enxágue após fosfatização 82 Retirar os sais provenientes da fosfatização. Industrial -

TQ-06
Passivação 12 Selar as porosidades existentes na camada de 

fosfato. Deionizada Composto ácido a 
base de zircônio

TQ-07
Enxágue DI 82 Remover os sais dissolvidos residuais e o excesso 

de acidez. Deionizada -

E-coat 90
Produzir uma camada de tinta uniforme, 

compacta, precisa e altamente protetiva contra 
corrosão.

Deionizada Resina e pasta

Tanque de anolito 2 Controlar o nível de acidez no tanque de 
eletroforese. Deionizada -

Enxágue após 
E-coat 82 Retirar o excesso de tinta. Ultrafiltrada 

(Permeato 1) -

Enxágue após 
E-coat 82 Polimento final. Ultrafiltrada

(Permeato 2) -

Desengraxe PW 3 Remover contaminantes presentes nas peças 
plásticas. Deionizada Desengraxante ácido

Enxágue após desengraxe 
PW 1 1,5 Remover excesso de desengraxante. Deionizada -

Enxágue após desengraxe 
PW 2 1,5 Remover excesso de desengraxante. Deionizada -

 
PW - Power wash
Fonte: O autor.

2.2 Identificação dos principais pontos de 
consumo de água e de geração de efluentes 

Com o objetivo de identificar e quantificar os 

principais pontos de consumo de água industrial 

ao longo dos processos identificados na Figura 1, 

foram realizadas leituras semanais e diárias dos 

valores registrados em hidrômetros para determi-

nação do consumo de água (m3/dia) no período de 

janeiro a dezembro de 2014.

Em relação ao levantamento dos pontos gerado-

res de efluentes, foram considerados os volumes 

de cada um dos tanques, assim como a frequência 

de descartes programados para a renovação dos 

respectivos banhos químicos utilizados em cada 

etapa do processo de tratamento de superfícies 

e pintura por eletrodeposição. Além destes des-

cartes pontuais, também foram levados em con-

sideração os descartes contínuos controlados por 

válvulas e rotâmetros.

Os efluentes gerados nestas etapas seguem para 

o sistema de coleta e são direcionados para a es-

tação de tratamento de efluentes (ETE), a fim de 

serem submetidos a um processo convencional fí-

sico-químico, o qual permite a remoção de metais 

(zinco, níquel e manganês). 
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2.3 Análises realizadas para caracterização 
físico-química dos efluentes gerados 

Para cada um dos 10 pontos geradores de efluen-

tes foram coletadas 10 amostras simples ao lon-

go do período de janeiro a dezembro de 2014. 

As amostras obtidas em cada ponto foram ana-

lisadas em duplicata para os seguintes parâme-

tros: pH, condutividade elétrica (k), sólidos totais 

dissolvidos (TDS) e demanda química de oxigê-

nio (DQO), totalizando 800 análises. As análises 

foram executadas utilizando-se os métodos-

-padrão, de acordo com o Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2012), sendo o pH e a condutividade determina-

dos com o medidor multiparâmetros (Hach).

2.4 Alternativas de reúso em cascata

Para propor alternativas de reúso em cascata para 

esta unidade de fabricação de cabines de cami-

nhões, foi elaborado o diagrama esquemático 

apresentado na Figura 2. Esse diagrama foi obtido 

a partir das informações apresentadas na Figura 1 

e de dados de campo, e a partir do mesmo foram 

idealizadas três hipóteses de reúso que estão des-

critas na Tabela 3. As hipóteses foram propostas 

considerando as quantidades de H2
O industrial e 

H
2
O DI consumida e a finalidade destas águas nos 

processos, ou seja, que após a aplicação gerassem 

efluentes com baixa carga de poluentes e vazões 

relativamente elevadas.

2.5 Balanço hídrico 

Para cada hipótese de reúso idealizada (Tabela 3) 

foi necessário estimar a concentração dos parâ-

metros avaliados tanto na água de reúso como 

na corrente que seguirá para a ETE, ou seja, TDS, 

DQO, k e pH. 

A concentração de sólidos totais dissolvidos 

(TDS) e a demanda química de oxigênio (DQO) na 

corrente resultante foram obtidas utilizando-se 

a Equação (1).
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∑
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∑
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Figura 2 - Diagrama esquemático dos principais pontos de consumo de água e geração de efluentes

 
Fonte: O autor.

Tabela 3 - Hipóteses de reúso avaliadas
Etapas Função Insumos

H1 Segregar e unir os efluentes dos tanques  
TQ-06 e TQ-07. Reúso direto do efluente dos tanques TQ-06 e TQ-07 no processo.

H2
Segregar e unir os efluentes dos tanques TQ-06 

e TQ-07, além de segregar o efluente do 
 tanque TQ-02.

Reúso direto do efluente dos tanques TQ-06 e TQ-07 no processo e 
reúso direto do efluente do tanque TQ-02 para usos menos nobres 

como água de lavagem de pisos ou dos caminhões fabricados.

H3 Segregar e unir os efluentes dos tanques TQ-06, 
TQ-07, PW 1 e PW 2. Reúso direto do efluente no próprio processo de pintura de cabines.

Fonte: O autor.
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Os valores de sólidos totais dissolvidos (TDS) têm 

correlação direta e proporcional com a conduti-

vidade elétrica (k) devido à concentração de íons 

presente na água (TUNDISI e TUNDISI, 2008). Nes-

te estudo adotou-se que a condutividade elétrica 

é o dobro da concentração de sólidos totais dis-

solvidos. Assim, a condutividade na corrente de 

reúso e na corrente que seguirá para a ETE foram 

estimadas pela Equação 2.

RR TDSk )(2=    (Equação 2)

Sendo:

RR TDSk )(2=   = concentração de sólidos totais dissolvi-

dos resultante (mg/L)

RR TDSk )(2=   = condutividade elétrica resultante (μS/cm)

O pH foi determinado considerando soluções di-

luídas (abaixo de 0,1 mol/L), assim a relação do 

pH com a concentração de íons hidrogênio é dada 

pela Equação 3.

[ ]+−= HpH 10log    (Equação 3)

Sendo:

[ ]+−= HpH 10log   = concentração de íons hidrogênio (mol/L)

Após a determinação da [ ]+−= HpH 10log   foi utilizada a 

Equação 4 para determinar a concentração de 

íons H+ na corrente resultante  [ ]
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1   utilizou-se a Equa-

ção 3 para estimar o pH da corrente de reúso e da 

corrente que seguirá para a ETE.

Para a estimativa dos valores de TDS, DQO, k e pH 

considerou-se que não havia nenhuma perda para 

o ambiente, e para avaliar o acúmulo na massa de 

sais (Gsais
) que ocorre na unidade devido ao reúso 

em cascata foi realizado um balanço de massa. 

Para realizar o balanço de massa e avaliar o acú-

mulo de sais, o parâmetro utilizado foi o TDS. A Fi-

gura 3 esquematiza, de forma genérica, o balanço 

de massa que foi realizado para a unidade.

Figura 3 - Balanço de massa genérico para a obtenção do acúmulo de sais no sistema

 
FONTE: O autor.
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Assim, o acúmulo da massa de sais no sistema foi obtido pela Equação 5.

( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22   (Equação 5)

Sendo:
( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=

22   = vazão volumétrica (L/dia)

( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22   = concentração de sais dissolvidos (mg/L)

E os subíndices:
( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=

22   = corrente enviada para a ETE
( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=

22   = corrente de água de reúso
( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=

22   = corrente de H
2
O industrial

( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22   = corrente de H

2
O DI

Para avaliar as hipóteses de reúso propostas para a planta de cabines foi realizado um balanço hídrico consi-

derando o reúso como mostrado na Figura 4. 

Figura 4 - Balanço hídrico genérico para determinar o potencial de reúso

 
FONTE: O autor.

Com o objetivo de avaliar o número de reciclos ( ( ) ( )RECRECDIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQTDSQnG ++−+=
22

 ) que são possíveis e a capacidade de reúso para as hipóte-

ses de reúso de água avaliadas no balanço hídrico apresentado na Figura 4, foi possível reescrever a Equação 

5 e, considerando que toda a corrente de efluente é reciclada, a Equação 6 foi obtida.

( ) ( )RECRECDIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQTDSQnG ++−+=
22

  (Equação 6)

Sendo:
( ) ( )RECRECDIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQTDSQnG ++−+=

22
  = número de vezes que a água de reúso pode retornar ao processo
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A Equação 6 foi utilizada, de forma interativa, para 

determinar a quantidade de água de reúso para 

complementar a necessidade de H
2
O industrial do 

processo e o número máximo de reciclo. A avalia-

ção foi realizada considerando que o acúmulo de 

sais na água de reúso não ultrapassasse a concen-

tração de sais (TDS) da água tratada que alimenta 

a planta (k < 300 μS/cm). 

A Equação 6 foi reescrita de forma a determinar a 

concentração de sais (TDS) na corrente que será 

enviada para a ETE para cada reciclo ( ( ) ( )RECRECDIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQTDSQnG ++−+=
22

 ), como in-

dicado na Equação 7.

ETE

OHOHDIDIsais
ETE Q

TDSQTDSQnG
TDS 22

++
=  

 

(Equação 7)

A concentração de sais na corrente de água de 

reúso (( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22  ) foi determinada pela relação 

ETE

OHOHDIDIsais
ETE Q

TDSQTDSQnG
TDS 22

++
=  

( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22  , a qual foi obtida com o balanço hídrico 

(Equação 5) e considerada constante para facilitar 

a análise. Na sequência foi possível obter a capaci-

dade de reúso ( RECMAX nQQ =  ) como indicado na Equação 8.

RECMAX nQQ =    (Equação 8)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização dos efluentes gerados

Com base nos dados obtidos de janeiro a dezem-

bro de 2014 na unidade de produção de cabines 

de caminhões de vazões médias diárias e das aná-

lises de pH, k, TDS e DQO nos pontos de geração 

de efluentes em cada etapa do processo (Figuras 1 

e 2) foi possível obter a Tabela 4. 

Tabela 4 – Caracterização dos efluentes gerados na unidade (janeiro a dezembro 2014)

Etapas Vazão média 
(m3/dia) pH k

(µS/cm)
TDS

(mg/L)
DQO

(mg O2/L)

TQ-01 1,14 10,62 ± 0,08 13830 ± 692,66 6915 ± 346,33 2207 ± 326,93

TQ-02 12,30 8,92 ± 0,08 756 ± 22,35 378 ± 11,18 48 ± 12,78

TQ-03 1,36 9,16 ± 0,03 1893 ± 24,37 947 ± 12,19 52 ± 6,33

TQ-04 Não existem 
descartes - - - -

TQ-05 15,00 7,22 ± 0,49 442 ± 87,47 221 ± 43,72 < 10

TQ-06 24,94 4,18 ± 0,10 94 ± 11,93 47 ± 5,96 < 10

TQ-07 1,36 6,27 ± 0,12 11 ± 0,92 6 ± 0,48 < 10

E-coat 6,45 2,29 ± 0,23 2607 ± 1049,39 1303 ± 524,69 1440 ± 296,31

PW desengraxe 6,09 2,31 ± 0,07 2651 ± 362,71 1326 ± 181,36 921 ± 226,90

PW 1 6,08 3,38 ± 0,17 200 ± 43,55 100 ± 21,77 56 ± 19,97

PW 2 6,08 3,63 ± 0,75 37 ± 11,01 19 ± 5,51 13 ± 3,90

TOTAL 80,80 - - - -

FONTE: O autor.

No power wash (PW desengraxe, PW 1 e PW 2) des-

ta unidade industrial não existe medidor individual 

de vazão para cada tanque, apenas para o sistema 

como um todo. Assim, a vazão foi considerada pra-

ticamente a mesma em cada tanque. Logo, para 

minimizar as dificuldades encontradas durante o 

levantamento da quantidade de efluentes gerados 

em cada etapa do processo, seria oportuno a insta-

lação de medidores de vazões individuais para cada 

etapa do pré-tratamento de pintura. 
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Na etapa de fosfatização (TQ-04) não são gerados 

efluentes, pois o objetivo deste processo é man-

ter a concentração da solução de fosfatos trica-

tiônicos, não necessitando de descartes para re-

novações da solução, mas apenas a reposição de 

fosfato para manter a concentração, a qual é mo-

nitorada no laboratório de qualidade da unidade, 

assim como a reposição de água para compensar 

perdas por evaporação (Figura 1). Porém, essa re-

posição não foi considerada neste estudo, como 

indicado na Figura 2.

Os resultados de vazão, mostrados na Tabela 4, in-

dicaram que aproximadamente 81% dos efluen-

tes gerados na planta de fabricação de cabines 

de caminhões são oriundos dos estágios TQ-02, 

TQ-05, TQ-06, TQ-07, PW 1 e PW 2, ou seja, eta-

pas de enxágues (exceto TQ-06), o que pode ser 

um indicativo de correntes com possível potencial 

de reúso de água, principalmente na etapa TQ-06, 

que representa aproximadamente 31% de todo 

efluente gerado.

De acordo com Santos (2016), o mapeamento de 

um processo industrial é fundamental para que se 

consiga identificar as características dos usuários 

de água e geradores de efluentes, a fim de que se 

conheçam as possíveis oportunidades e possibili-

dades de desenvolver o reúso de águas residuais. 

Para Mierzwa e Hespanhol (2005), em razão dos 

diversos processos industriais existentes, assim 

como dos custos inerentes de uma caracterização 

completa de um determinado efluente para que 

seja aplicado o reúso de água, sugere-se, inicial-

mente, analisar algum parâmetro crítico, ou então 

parâmetros gerais que representem um determi-

nado grupo de substâncias. Dentre esses parâ-

metros, podem-se citar: DQO, que representa as 

substâncias orgânicas oxidáveis, e a condutivida-

de elétrica (k) ou a concentração de sais dissolvi-

dos totais (TDS), que representam com segurança 

os compostos inorgânicos ionizáveis, assim como 

o valor de pH.

Os resultados mostrados na Tabela 4 também in-

dicaram que os efluentes gerados nos TQ-05, TQ-

06 e TQ-07 possuem características de pH, con-

dutividade, TDS e DQO similares ao perfil da água 

industrial captada (Tabela 1), o que pode viabilizar 

o reúso de águas residuais a partir dessas corren-

tes. Entretanto, é importante ressaltar a possibili-

dade da existência de outros contaminantes pre-

sentes nestas correntes.

Neste estudo, os efluentes com baixa DQO (inferior 

a 10 mg/L) e concentração média de sais dissolvi-

dos (TDS) (75 mg/L) representam aproximadamen-

te 60% do efluente total, indicando a possibilidade 

de reúso em cascata e/ou do efluente tratado dos 

tanques TQ-05, TQ-06, TQ-07 e PW 2. 

Contudo, a sistemática atual da unidade, que 

promove a mistura de praticamente todas as cor-

rentes de efluentes geradas durante o processo 

de pré-tratamento de superfícies na fabricação 

de cabines de caminhões (Figura 1), apresenta o 

inconveniente de unir efluentes de elevada DQO 

com correntes de baixa DQO e TDS, como as águas 

de enxágue e lavagens. 

3.2 Balanço hídrico

Para avaliar a possibilidade de reúso de água em 

cascata, foi necessária a avaliação das caracte-

rísticas dos efluentes disponíveis (Tabela 4), as-

sim como os requisitos da qualidade de água de 

reposição exigidos para a entrada do processo. 

Neste estudo foram considerados os parâmetros 

definidos pelo fornecedor do processo de trata-

mento químico de superfícies (HENKEL, 2013), 

pois a literatura atual não apresenta estes pa-

râmetros para o processo de pré-tratamento de 

pintura por eletroforese.

Dentre os parâmetros avaliados neste estudo, a 

concentração de sólidos totais dissolvidos (TDS) 

foi escolhida como a mais adequada, pois é um 

parâmetro restritivo para o uso da água de reúso 
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nas diversas aplicações industriais e está corre-

lacionado com a condutividade, que é o principal 

parâmetro para a qualidade da água dos banhos 

do processo de pintura por eletrodeposição. 

Para cada hipótese proposta (H1, H2 e H3) foi rea-

lizado o balanço hídrico, o que possibilitou esti-

mar a vazão e a qualidade da água de reúso para 

esta unidade industrial (Tabela 5).

Tabela 5 - Características da água de reúso em cascata nas hipóteses avaliadas

Hipótese pH k (µS/cm) TDS (mg/L) DQO (mg/L) Vazão (m3/dia)

H1 4,2 90 45 10 26,30

H2A* 4,2 90 45 10 26,30

H2B** 8,9 756 378 48 12,30

H3 3,8 99 49 18 38,46

*Considerando os tanques TQ-06 e TQ-07. 
** Considerando o tanque TQ-02.
Fonte: O autor.

Com os resultados mostrados na Tabela 5 ob-

servou-se que a qualidade de água de reúso que 

poderia ser obtida com a implementação das hi-

póteses H1e H3 tem características de k e TDS in-

feriores ao da H2
O industrial produzida na unidade 

(ver Tabela 1), porém existe a necessidade de cor-

reção de pH, pois o pH estimado para a água de 

reúso é ácido, enquanto a H2
O industrial possui pH 

básico. Outro parâmetro que necessitaria de me-

lhor avaliação é a DQO, pois a H
2
O industrial apre-

sentou DQO inferior a 2 mg/L O
2
, valor no mínimo 

5 vezes inferior ao estimado para a água de reúso. 

Dessa forma, essa água poderia ser utilizada dire-

tamente no próprio processo de pintura de cabines, 

desde que a qualidade da pintura não seja afetada. 

De acordo com Mierzwa e Hespanhol (2005), não é 

possível adotar a prática de reúso em cascata se o 

efluente ainda contiver algum contaminante que 

comprometa ou inviabilize a prática. Assim, caso 

não seja possível adotar o reúso direto devido ao 

valor da DQO, essa água poderia retornar para o 

processo de tratamento da água bruta e ser utili-

zada para a produção de H2
O industrial ou H

2
O DI, 

diminuindo assim o consumo de água bruta da uni-

dade em no mínimo 26,3 m3/dia.

Para a hipótese H2 seria possível obter dois tipos 

de água de reúso, a primeira com a mesma qua-

lidade da hipótese H1, ou seja, com boa compa-

tibilidade com a H
2
O industrial, e a segunda com 

um valor de pH adequado, porém com k, TDS e 

DQO superiores aos da H
2
O industrial. Assim, essa 

segunda água de reúso poderia ser utilizada para 

fins menos nobres, como lavagem de pisos, lava-

gem dos caminhões ao final do processo ou rega 

dos jardins da unidade fabril. Para esta hipótese 

há redução no consumo de água bruta da unidade 

de 38,6 m3/dia.

Contudo, a utilização do reúso de água em casca-

ta, que permite o reúso direto do efluente no pro-

cesso, gera o aumento na TDS, pois uma carga de 

sais vai sendo incorporada à H
2
O industrial con-

forme é feita a reutilização desta água. Para ava-

liar o aumento da concentração de sais no siste-

ma, e, consequentemente determinar o potencial 

máximo de reúso, sem ultrapassar os padrões de 

qualidade requeridos (TDS inferior a 300 mg/L) foi 

determinada a carga de sais (G) e o número máxi-

mo de reciclo possível (n). Os resultados obtidos 

estão mostrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Carga de sais incorporada ao sistema com a implementação do reúso em cascata  
para as hipóteses avaliadas

Hipótese G (g/dia)   ( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22   (mg/L)  

ETE

OHOHDIDIsais
ETE Q

TDSQTDSQnG
TDS 22

++
=   (mg/L)

ETE

OHOHDIDIsais
ETE Q

TDSQTDSQnG
TDS 22

++
=  

( ) ( )DIDIOHOHRECRECETEETEsais TDSQTDSQTDSQTDSQG +−+=
22  n

 RECMAX nQQ =   (m3)

H1 27.120 289 4.063 0,071 8 210,40

H2 27.120 289 4.536 0,064 9 347,40

H3 27.120 283 4.546 0,062 7 269,22

Fonte: O autor.

Com o balanço hídrico também foi possível obter as características do efluente que seria gerado com a im-

plementação das hipóteses de reúso de água residual (Tabela 7).

Tabela 7 - Características do efluente a ser enviado para a ETE com a implementação das hipóteses de reúso em 
cascata avaliadas

Hipótese pH k (µS/cm) TDS (mg/L) DQO (mg/L) Vazão (m3/dia)

H1 2,91 1260 630 342 54,50

H2 2,80 1407 703 428 42,20

H3 2,83 1587 794 430 42,34

Fonte: O autor.

Santos (2016) caracterizou o efluente desta unida-

de de fabricação de caminhões e os valores médios 

para pH, k, TDS e DQO são, respectivamente, 5,61, 

1.277,50 μs/cm, 611,67 mg/L e 550,67 mg O2
/L. 

Isso indica que a característica do efluente gera-

do na unidade com a implementação da prática 

de reúso de água não seria alterada, exceto para o 

pH. Contudo, a implementação do reúso nesta uni-

dade permitiria reduzir a geração de efluentes em 

no mínimo 32,5%, o que para a indústria é muito 

vantajoso, pois a mesma lança os efluentes na rede 

coletora da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR) e paga pelo tratamento.

3.3 Propostas de reúso

Três hipóteses de reúso de água foram avalia-

das (ver Tabela 3) com o objetivo principal de 

minimizar o consumo de água de reposição e 

a quantidade total de efluente gerada no setor 

de pintura da unidade de fabricação de cabi-

nes de caminhões. Com base nos resultados do 

balanço hídrico e sabendo que a vazão de H2
O 

industrial necessária é de 55,50 m3/dia (Figura 

2), foi possível obter uma comparação entre as 

hipóteses avaliadas, as quais estão mostradas 

na Tabela 8.

Tabela 8 - Comparação das hipóteses de reúso de água residual em cascata avaliadas

Hipótese

Vazão (m3/dia)
Capacidade de 

reúso (m3)Água
Efluente

Reúso Industrial Outras finalidades

H1 26,30 29,20 - 54,50 210,40

H2 26,30 29,20 12,30 42,20 347,40

H3 38,46 17,04 - 42,34 269,22
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A hipótese H1 mesmo permite o reúso direto da 

água no próprio processo de pintura, com uma 

capacidade de reúso de 210,4 m3 (ver Tabela 8) e 

redução na geração de efluentes de 32,5%, po-

rém apresenta como dificuldades a necessidade 

de correção de pH, espaço físico para construção 

e alocação de um tanque de reúso e de tubulações 

e bombas para implementação do reúso de água 

no processo.

Para a hipótese H3, a capacidade de reúso de água 

é aproximadamente 30% superior a H1 e a redu-

ção na geração de efluentes é de 47,6%, porém 

também necessita de correção de pH da água de 

reúso, além de investimento em infraestrutura 

para instalação de tanques para armazenamen-

to, tanque, tubulações e bombas para segregação 

do efluente da unidade de PW que atualmente é 

inexistente, e mudanças no lay-out da unidade, 

que apresenta espaço físico limitado. Os custos 

adicionais necessários na hipótese H3 mostram a 

importância de projetar e construir uma planta de 

PTS pensando-se sempre na  segregação das di-

versas correntes de efluentes, o que pode facilitar 

e viabilizar o reúso de água no processo industrial. 

Dentre as hipóteses avaliadas para o reúso de água 

em cascata, verificou-se que a alternativa mais in-

teressante é a H2 (ver Tabela 8). Se implementada, 

esta hipótese possibilitará o reúso de aproximada-

mente 347,4 m3 de água, permitindo uma redução 

na captação de água de 10.300 m3/ano. Contudo, 

a hipótese H2 necessita de investimento em in-

fraestrutura para instalação de dois tanques para 

armazenamento de água de reúso, tubulações e 

bombas, além de mudanças no lay-out da unidade, 

que apresenta espaço físico limitado.

A implementação da hipótese H2 permite ainda 

reduzir em 47,8% os efluentes gerados e, con-

sequentemente, uma redução de custo de até  

US$ 23.500,00/ano, pois o custo de tratamento 

é, de acordo com Santos (2016), de aproximada-

mente US$ 4.142,00/mês. 

Vale ressaltar que qualquer que seja a estratégia 

avaliada, é fundamental que a prática de reúso 

de água seja muito bem planejada, a fim de pro-

porcionar os máximos benefícios ambientais e 

econômicos possíveis com a manutenção da qua-

lidade do produto final. De acordo com Mierzwa 

e Hespanhol (2005), a prática de reúso em cas-

cata só pode ser adotada caso as características 

do efluente disponível sejam compatíveis com os 

requisitos de qualidade exigidos pela aplicação da 

industrial da água de reúso em questão. 

Outro cuidado que se deve ter ao implementar a 

prática de reúso de água é que, de acordo com a 

norma NBR 13.969/97 (ABNT, 1997), deve ser uti-

lizada uma rede hidráulica separada, com cores 

diferentes, o armazenamento da água de reúso 

deve ser em um tanque separado devidamente 

identificado e análises laboratoriais, no mínimo 

trimestrais, devem ser realizadas para  aferir as 

condições de funcionamento dos equipamentos 

e se os parâmetros, principalmente os restritivos, 

estão dentro do limite esperado. 

4 CONCLUSÃO 
Diante da preocupação com a elevação da de-

manda mundial de consumo de água, o reúso de 

águas residuais é uma das alternativas encontra-

das pelos diversos segmentos industriais. Con-

tudo, a prática deve ser planejada, pois mesmo 

gerando redução no consumo de água e, conse-

quentemente, preservando os recursos hídricos, e 

possibilitando a redução na geração de efluentes 

e os gastos com o tratamento dos mesmos, como 

apresentado neste estudo, o reúso de água pode 

ser inviabilizado em razão da necessidade de in-

vestimento ou pela falta de espaço físico na uni-

dade industrial e/ou adequações no lay-out.

Assim, todas as questões tecnológicas que en-

volvem um processo industrial devem ser ava-

liadas, de forma a propor alternativas que efe-

tivamente minimizam os impactos ambientais 
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relacionados ao consumo dos recursos naturais, 

os quais são finitos. 

Mesmo em plantas industriais que já atuam em 

conformidade com padrões de excelência reco-

nhecidos, como o caso da unidade de fabrica-

ção de cabines de caminhões avaliada, é sempre 

possível identificar oportunidades de melhorias 

quando profissionais inseridos nos processos es-

tão dispostos a desenvolver um aprendizado con-

tínuo e aproveitar os diversos desafios propostos 

pelo ambiente corporativo.
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Resumo
Este trabalho aporta informações sobre a prática do reúso de água cinza na escala de edificações na Alemanha, rea-

lizando concomitantemente uma análise comparativa com a mesma prática no Brasil. Informações sobre o consu-

mo de água, a distribuição do consumo nas residências, o potencial de reúso nas edificações, as tecnologias de tra-

tamento mais utilizadas e dados sobre custos de implantação e operação de sistemas de reúso nos dois países são 

apresentadas. No Brasil, há uma predominância de tecnologias convencionais de tratamento, sobretudo porque os 

valores das tarifas de água e esgoto são relativamente baixos para assegurar a viabilidade econômica de sistemas 

de reúso. Na Alemanha há uma preferência por ETACs dotadas de biorreatores com membranas filtrantes (MBR), 

cujo valor de investimento é comparativamente bem maior. Entretanto, o elevado valor das tarifas de água e esgo-

to assegura um fluxo de caixa positivo nos empreendimentos naquele país, mesmo com o emprego de tecnologias 

mais sofisticadas e que consomem muita energia elétrica. Há uma tendência em transformar as ETACs na Alema-

nha em equipamentos que recuperam a energia térmica das águas cinzas, o que as torna superavitárias em energia 

Palavras-chave: Água cinza. Tratamento. Reúso. Edificações. Viabilidade econômica. Alemanha. Brasil

Abstract
This work provides information on greywater reuse while comparing German to Brazilian building scales. Information on 

dwellings water consumption, potential for water reuse in buildings, the most used treatment technologies and data on 

construction, operation and maintenance costs of reuse systems in both countries are presented. In Brazil, a predomi-

nance of conventional treatment technologies was identified, mainly due to water and sewage tariffs values, which are 

relatively low to ensure economic viability. On the other hand, this research shows Germany preferably use treatment 

systems equipped with membrane bioreactors, that have higher construction, operation and maintenance costs. De-

spite the high costs, the value of water and sewage tariffs ensure a positive cash flow for such projects, even with the use 

of more sophisticated technologies that are not energy efficient.  Moreover, Germany is moving its paradigm towards the 

use of greywater treatment plants to equipment that recover thermal energy, which can lead to a positive energy balance. 

Keywords: Greywater. Treatment. Reuse. Buildings. Economic viability. Germany. Brazil.
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1 INTRODUÇÃO
O reúso de água cinza é uma prática mais em voga 

no Brasil do que na Alemanha nos dias de hoje. Isso 

pode ser atribuído em grande parte às crises de 

abastecimento que vêm atingindo as regiões bra-

sileiras mais densamente urbanizadas nos últimos 

anos, crises essas que jogaram definitivamente por 

terra o mito de que o Brasil é a pátria da água. Não 

obstante, essa não é a única explicação para tal fato.

Os sistemas alemães de saneamento são tecnica-

mente melhores e atendem a uma parcela maior da 

população do que os brasileiros. Isso significa que a 

gestão do saneamento aqui no Brasil deve evoluir 

muito para atingir um padrão de qualidade seme-

lhante. No que tange os sistemas de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, suas caracte-

rísticas mais distintas na Alemanha são o reduzido 

consumo per capita de água, as perdas reduzidas 

na distribuição de água e a elevada cobertura de 

tratamento terciário de esgoto sanitário. 

Em que pese essa tendência de redução do con-

sumo de água, a disponibilidade hídrica anual na 

Alemanha é de 188 bilhões de m3, o que a qua-

lifica como um país rico em recursos hídricos 

(KIRSCHBAUM E RICHTER, 2014). A indústria e as 

residências usam menos de 20% desses recursos, 

cuja captação vem sendo reduzida de maneira 

consistente nos últimos 20 anos. Em 2007, o vo-

lume total de água captada foi 32 bilhões de m3, 

sendo a maior parte do consumo exercida como 

água de “make up” nas torres de resfriamento 

das numerosas usinas termoelétricas existen-

tes no país (19,7 bilhões de m3). O consumo nas 

edificações urbanas foi de aproximadamente 5,1 

bilhões de m3, correspondendo a 3% da disponi-

bilidade hídrica total. O abastecimento de água é 

assegurado por mais de 6.000 sistemas, com um 

comprimento total de rede de distribuição de cer-

ca de 530.000 km e 60.000 funcionários. Chama a 

atenção o nível de excelência no controle das per-

das de água nos sistemas que, em 2001, já havia 

atingido 7%. 

Os sistemas de esgotamento sanitário compreen-

dem mais de 10.000 ETEs, que tratam anualmente 

10,1 bilhões m3 de esgoto. Com uma extensão de 

rede coletora de mais de 540.000 km, 40.000 fun-

cionários e um volume anual de investimentos de 

€ 4,4 bilhões, 98% dos sistemas produzem efluen-

tes tratados em nível terciário (remoção de N, P e 

desinfecção) com elevado padrão de qualidade. 

Apesar da alta qualidade do esgoto tratado, são 

escassos os sistemas de reúso de água a partir de 

estações de tratamento de esgoto.

2  A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 
AO LONGO DOS ANOS 
O consumo de água potável de uma típica família 

alemã pode ser distribuído como se segue: 32% 

para descarga sanitária, 30% para tomar banho, 

14% para lavar roupas, 6% para pessoal higiene 

pessoal, 6% para lavagem de louça, 4% para jar-

dinagem, 3% para limpeza em geral, 3% cozinhar 

e beber e 2% para a lavagem do carro. Embora as 

previsões feitas na década de 1970 dessem conta 

de que haveria um aumento do consumo per ca-

pita de água potável na Alemanha para mais de 

200 litros/dia, na verdade o consumo diminuiu em 

cerca de 13% entre 1991 e 2004 (KIRSCHBAUM E 

RICHTER, 2014). Essa queda foi contínua e consis-

tente ao longo dos anos, atingindo no ano de 2010 

o valor de 121 L/hab.d (Figura 1). 

Esses valores não deixam de ser impressionantes 

quando comparados aos valores do consumo per 

capita de água nas cidades brasileiras com maior 

IDH (para comparar o que é comparável) e com ou-

tros países da OCDE. Por exemplo, no ano de 2013 

o consumo de água per capita médio residencial  

foi de 100 L na Polônia, 117 L/hab.d na Repúbli-

ca Tcheca, 127 L/hab.d na Alemanha, 151 L/hab.d 

na Holanda e 195 L/hab.d na Espanha (Eurostat, 

2018). No Brasil, dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016) dão 

conta de que o consumo per capita médio de água 
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nos anos de 2013, 2014 e 2015 no Brasil foi de 

165,3 L/hab.d. Entretanto, nos bairros mais nobres 

de cidades com elevado IDH, esse indicador supera 

facilmente 200 L/hab.d. Tome-se como exemplo 

os estudos realizados pela UFES no ano de 2010 na 

Vitória (ES), em que o consumo per capita médio 

de água potável variou entre 180 e 260 L/hab.d em 

edifícios residenciais multifamiliares de bairros de 

classe média (AGUIAR, 2011). 

Outra informação relevante aportada por Schlei-

ch e Hillenbrand (2007) refere-se à diferença nos 

consumos per capita nas duas partes da Alema-

nha após a reunificação. Curiosamente, os níveis 

de consumo per capita nos antigos e novos Esta-

dos eram quase os mesmos no início da década de 

1990. No entanto, até 1991 o consumo per capita 

diminuiu em cerca de 34% nos novos estados e 

apenas 9% nos estados mais antigos. 
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Figura 1 - Consumo de água potável na Alemanha (Fonte: Kirschbaum e Richter, 2014)

 

3 TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
A micromediação é praticamente universal em todo 

o país, embora ainda existam edifícios com hidrô-

metro coletivo.  A legislação alemã exige que os pre-

ços de água e esgoto sejam definidos para abranger 

custos totais dos sistemas, o que faz com que os 

consumidores paguem tarifas equivalentes ao custo 

médio em vez de preços marginais. Em certa medida, 

a diminuição do consumo per capita de água pode 

ser explicada pelo aumento substancial das tarifas 

de água e esgoto no início de 1990, o que foi signifi-

cativamente maior nos novos estados (Figura 2). 
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Figura 2 - Mudança nos preços nominais das tarifas de água e esgoto na Alemanha 
Fonte: Schleich e Hillenbrand, 2007

As tarifas de água e esgoto são diferentes para 

empresas públicas e privadas, sendo as primeiras 

obrigadas a cobrir os custos do serviço e as demais 

submetidas a tarifas controladas por agências an-

titrustes do país. Em 2015, os preços médios de 

água foram 1,81 € por m³ e 2,14 € por m³ de águas 

residuárias (SHORE, 2015). Vários profissionais do 

setor de saneamento na Alemanha atribuem a re-

dução constante do consumo de água potável nos 

últimos anos ao aumento dos valores das tarifas.
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Fonte: Shore, 2015
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A literatura técnica é relativamente abundante 

sobre o efeito das elevadas tarifas sobre o con-

sumo de água, mas isso fica muito claro na com-

paração entre o consumo de água e as tarifas co-

bradas em diferentes países, ressaltando o caso 

particular da Alemanha (BISWAS E KIRCHHERR, 

2012). Lá, a tarifa de água é a mais cara em todo 

o continente europeu, assim como dentre todos 

os países considerados no estudo realizado por 

Shore (2015). Em contrapartida, é nesse país que 

se consome menos água potável dentre todos, 

indicando a importância do preço da água como 

medida não estrutural para a conservação desse 

recurso. Nesse contexto, o reúso de água passa a 

ser interessante do ponto de vista econômico para 

o consumidor.

4 O REÚSO PREDIAL DE ÁGUA NA ALEMANHA 
O primeiro projeto oficial de reúso de água cinza 

na Alemanha teve início no ano de 1989, em Ber-

lim. A prática enfrentou resistência por parte das 

empresas de saneamento na ocasião, por igno-

rarem a necessidade de conservar de água e por 

seu interesse em vender mais água. Se alguns es-

pecialistas em saúde coletiva e higiene receberam 

positivamente os novos conceitos, embora com 

algumas reservas, outros se posicionaram radi-

calmente contra uma segunda rede de água pelo 

temor das possíveis conexões cruzadas. 

Hoje em dia, órgãos públicos de Berlim que lidam 

com o reúso de água nas edificações da cidade o 

fazem de forma mais pragmática e objetiva. As 

primeiras experiências visavam suprir água de 

reúso para a descarga sanitária de edificações 

com cerca de 100 habitantes. A equipe de enge-

nheiros da Universidade Técnica de Berlim (TUB) 

foi a primeira a definir parâmetros de projeto e os 

requisitos gerais para a instalação de ETACs no 

país (NOLDE, 1999). A partir de 1993, com base 

em vários artigos publicados pela TUB, diversos 

sistemas de reúso foram implantados, atingindo 

cerca de 400 realizações em todo o país no ano 

de 2009. Destes, alguns sistemas encontram-se 

operando satisfatoriamente até os dias de hoje, e 

outros tiveram o funcionamento interrompido por 

decisão dos proprietários. 

Conforme discutido anteriormente, o consumo 

per capita médio água potável em residências e 

pequenas empresas na Alemanha no ano de 1998 

foi de 129 L/hab.d, e esse número vem se redu-

zindo de maneira consistente desde então. Cerca 

de 9% desse consumo ocorre nas pequenas em-

presas, restando um per capita de cerca de 117 L/

hab.d para as residências. As quantidades de água 

consumidas e água cinza produzida podem variar 

consideravelmente dependendo do nível socioe-

conômico das famílias e os hábitos dos usuários. 

Um exemplo de segregação das diferentes corren-

tes líquidas em uma residência típica na Alema-

nha é apresentado na figura 4. Considerando-se 

um consumo de água potável de 100 L/hab.d, a 

produção de esgoto doméstico será de 70 L/hab.d 

(coeficiente de retorno C = 70%). Em geral, a de-

manda de água não potável (reúso de água cin-

za) é de cerca de 40 L/hab.d, dos quais em torno 

de 25 a 35 L/hab são utilizados para a descarga 

sanitária. Tal como no Brasil, a demanda de água 

de reúso situa-se bem abaixo do total disponível 

quantidades de água cinza. 

O consumo per capita de água de reúso acima 

descrito é próximo do consumo médio per capita 

de água de reúso em edificações residenciais es-

tudadas pelo Núcleo Água da UFES (Figura 5).  É 

possível observar que, entre os edifícios que pos-

suem o sistema de reúso de água cinza, o Ed. Royal 

Blue consome 52,5 L/hab.dia de um total de 144 

L/hab.dia de água cinza produzida, enquanto a 

edificação Luiz Nogueira consome cerca de 34 L/

hab.dia a menos de água de reúso. Essa diferen-

ça entre as edificações decorre do fato de que no 

Luiz Nogueira o consumo de água cinza é restrito 

ao atendimento das descargas de bacias sanitá-
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rias, e o Royal Blue reutiliza a água cinza também 

nas áreas externas, em limpezas e banheiros da 

área de lazer, e na irrigação de jardins. 

Tal como no balanço hídrico realizado para a resi-

dência alemã, no Brasil a produção de água cinza 

é muito maior do que o consumo de água de reú-

so. Deve-se atentar para o fato de que o emprego 

da água de reúso na lavagem de roupas não é per-

mitido no Brasil, o que limita o consumo per capita 

desse tipo de água não potável a valores inferiores 

a 50 L/hab.d. A maior diferença entre os balanços 

hídricos das edificações nos dois países está na 

produção de água cinza, fortemente influenciada 

no Brasil pelo hábito da população de tomar mais 

de um banho por dia (GONÇALVES, 2006).

 
Figura 4 – Balanço hídrico e correntes segregadas de água em uma residência típica alemã 

Fonte: Mehlhart, 2005
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5 USOS E PADRÕES DE QUALIDADE DE  
ÁGUA DE REÚSO 
Tanto no Brasil como na Alemanha a água de reú-

so pode ser utilizada exclusivamente para fins não 

potáveis. Deve ser ressaltado que, ainda no início 

de 2018, o Brasil não dispõe de uma legislação 

federal que regulamente a prática do reúso de 

água nas edificações. Em nível regional, existem 

algumas legislações Municipais e Estaduais, den-

tre elas a RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA/SSRH 

Nº 01 DE 28 DE JUNHO DE 2017, do Estado de São 

Paulo, que disciplina o reúso direto não potável de 

água, para fins urbanos, proveniente de Estações 

de Tratamento de Esgoto Sanitário. Entretanto, 

encontram-se em fase de redação dois importan-

tes documentos que visam organizar a prática e 

aportar segurança institucional a respeito no país: 

1 - Proposta do Plano de Ações para Instituir uma 

Política de Reúso de Efluente Sanitário Tratado no 

Brasil - PRODUTO III - CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

DE ÁGUA (RP01B), de autoria da empresa CH2M, 

sob contratação por parte do Ministério das Ci-

dades e Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura – IICA – Programa Interáguas 

(Acordo de Empréstimo Nº 8074-BR – Banco 

Mundial).

2 - A futura norma da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) sobre Sistemas de água 

não potável em edificações.

Embora não tenha sido redigida com a finalidade 

específica de normatizar o reúso predial de águas, 

a NBR 13.969/1997 tem servido como um baliza-

dor em várias instâncias no país, porque prevê o 

reúso de acordo com a seguinte classificação:

• Classe 1 - Lavagem de carros e outros usos que 

requerem o contato direto do usuário com a água, 

com possível aspiração de aerossóis pelo opera-

dor, incluindo chafarizes.

• Classe 2 - lavagens de pisos, calçadas e irrigação 

dos jardins, manutenção dos lagos e canais para 

fins paisagísticos, exceto chafarizes.

• Classe 3 - descargas de bacias sanitárias.

Todos os usos acima citados podem ser pratica-

dos também na Alemanha. A maior diferença é 

que nesse país é autorizado o reúso de água para 

a lavagem de roupas, o que impacta muito posi-

tivamente o balanço hídrico e a viabilidade eco-

nômica dos sistemas de reúso nas edificações. A 

tabela 1 ilustra diferentes opções cotejadas na 

concepção de um sistema de reúso de água cinza 

para uma edificação residencial em Berlim, reali-

zado pela empresa Nolde and Partners (MEINZIN-

GER et al., 2014). A água cinza tratada para efeito 

de reúso foi considerada nas opções 2 e 4 na ali-

mentação das descargas sanitárias e na lavagem 

de roupas, sendo que a água cinza escura foi con-

siderada como descarte nas opções 1 e 2. A água 

cinza clara exclui a vazão de água cinza (escura) 

proveniente da pia de cozinha, rica em matéria or-

gânica, óleos e graxas.

Tabela 1 - Opções cotejadas na concepção de um 
sistema de reúso de  água cinza para uma edificação 
residencial em Berlim (Fonte: Meinzinger et al., 2014)

Opção
Abastecimento de água Disposição de água cinza (AC)

Descarga 
sanitária

Máquina 
de lavar

Baixa 
concentração

Alta 
concentração

0 Água potável Esgoto

1 Água não 
potável

Água 
potável

Tratamento 
de AC

Rede de 
esgoto

2 Água não potável Tratamento 
de AC

Rede de 
esgoto

3 Água não 
potável

Água 
potável Tratamento de AC

4 Água não potável Tratamento de AC

* Opções 1 e 2: apenas água cinza clara  
* Opções 1 e 3: apenas para descarga sanitária  

Na Alemanha, os sistemas prediais com reúso de 

água cinza devem ser objeto de licenciamento 

para que sejam prevenidas conexões cruzadas, 

e as tubulações rotuladas e coloridas de acordo 

com os regulamentos. Os requisitos de qualidade 
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da água de reúso, utilizada principalmente para 

descarga sanitária, são os mesmos das diretrizes 

da União Europeia (EU) para águas de recreação. 

Essas diretrizes da UE (76/160 / EWG) estabele-

cem: coliformes totais <10.000 NMP/100 ml; E. 

coli <1.000 NMP/100ml; e Pseudomonas aerugi-

nosa <100/100 ml. Trata-se de uma medida coe-

rente, tendo em vista que uma água que pode ser 

utilizada para banho de imersão também pode 

ser utilizada para descarga sanitária, por exem-

plo. Porém, cumpre observar que tais padrões são 

muito menos rigorosos do que os praticados no 

EUA e no Brasil (Tabela 2). Interessante notar que, 

atualmente, a maioria dos sistemas de reúso de  

água cinza existentes na Alemanha utiliza reato-

res biológicos com membranas filtrantes (MBR), 

que produzem água de reúso com qualidade mui-

to superior ao exigido. O reúso de água cinza para 

irrigação é praticado em menor escala naquele 

país (NOLDE, 2005).

Tabela 2 – Padrões de qualidade de águas de reúso predial em diferentes países

 
* NBR 13.969: Classe 1 - Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto do usuário com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo oper-
ador, incluindo chafarizes. Classe 2 - lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção dos lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes. 
Classe 3 - descargas de bacias sanitárias.
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6 TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DE 
REÚSO A PARTIR DE ÁGUA CINZA 
As características qualitativas da água cinza na 

Alemanha e no Brasil não diferem substancial-

mente das publicadas por vários autores para esse 

tipo de água residuária gerada em edificações re-

sidenciais (GONÇALVES, 2006).

Segundo Nolde (2005), as configurações dos sis-

temas de reúso de água predial na Alemanha de-

vem atender aos seguintes princípios:

- Os sistemas de reúso, inclusive as ETACs, devem 

ser registrados nas autoridades sanitárias locais.

- O risco de existência de conexões cruzadas nas 

edificações deve ser próximo de nulo. Para tan-

to, os componentes do sistema, inclusive tubos 

e conexões, devem ser rotulados e coloridos para 

efeito de identificação. As torneiras de água de-

vem ser rotuladas e protegidas contra uso não 

autorizado.

- A água de reúso não deve ser uma fonte de incô-

modo para os consumidores, devendo estar livre 

de odor, turbidez e cor objetáveis.

- Tendo em vista que a maioria dos sistemas de 

abastecimento de água (potável) alemães não 

utiliza cloro no tratamento, a desinfecção química 

também na produção de água de reúso é conside-

rada inaceitável. 

- Os custos de operação e manutenção dos siste-

mas de reúso de água devem ser inferiores aos dos 

serviços de abastecimento de água potável e de 

esgotamento sanitário para garantir a viabilidade 

econômica dos empreendimentos. 

Os primeiros empreendimentos dotados de siste-

mas de reúso naquele país adotaram a estratégia 

de múltiplas barreiras, utilizando sistemas bioló-

gicos convencionais seguidos de sistemas de de-

sinfecção. Um exemplo é o edifício Blok 6, um dos 

primeiros edifícios alemães com reúso de água, 

cujo tratamento contempla um reator biológico 

com leito móvel (MBBR). Atualmente, quase todas 

as empresas que atuam no segmento do reúso 

predial de água comercializam reatores biológicos 

com membranas (MBR). 

Na pesquisa realizada no website Expert Environ-

mental (www.environmental-expert.com), reali-

zada em dezembro de 2017, verificou-se a exis-

tência de 27 empresas atuando no mercado de 

reúso de água cinza na Alemanha. No que diz res-

peito aos fabricantes de ETACs, a pesquisa indicou 

a oferta generalizada de sistemas de tratamento 

muito parecidos, compostos por um pré-trata-

mento para remoção de sólidos grosseiros e um 

MBR com membrana de ultrafiltração. Os seguin-

tes componentes integram a configuração típica 

deste tipo de ETAC (Figura 6):

• Pré-tratamento – peneira com extravasor

• Reservatório de água cinza bruta produzida na 

edificação.

• MBR – trata biologicamente e realiza a ultrafil-

tração da água cinza.

• Reservatório de água tratada, também equipado 

com uma alimentação de água potável para ga-

rantir a segurança operacional do sistema.

• Sistema de controle automatizado.

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

83

artigos técnicos

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



 
Figura 6 – Configuração típica de uma ETAC com um biorreator com membrana filtrante de ultrafiltração (MBR) 

Fonte: iWater Wassertechnik, 2014

É importante ressaltar que, mesmo que a mem-

brana de ultrafiltração retenha os microrganis-

mos de maior tamanho, ainda assim é importante 

a instalação uma etapa de desinfecção, para as-

segurar uma concentração residual de cloro na 

água de reúso. Do ponto de vista da arquitetura 

dos sistemas, prevalecem os sistemas modulares 

pré-fabricados, com excelente acabamento, e que 

são vendidos por faixa de vazões ou capacidades 

de tratamento. Em todos os casos, o controle do 

sistema é realizado automaticamente, mediante o 

emprego de sensores de pressão, de válvulas au-

tomatizáveis e de um controlador lógico progra-

mável (CLP), sendo de especial interesse da auto-

mação a lavagem da membrana filtrante. 

As ETACs encontram maior utilização em resi-

dências unifamiliares, condomínios residenciais, 

hotéis e campings, razão pela qual são comercia-

lizadas com capacidade de tratamento variando 

predominantemente de 200 a 10.000 L/d. Nolde 

(2005) informou que mais de 95% dos sistemas 

instalados no ano de 2005 na Alemanha atendiam 

a edificações residenciais ocupadas por uma ou 

duas famílias, com uma capacidade de tratamen-

to de cerca de 600 L/d. Para o autor, empreen-

dimentos dessa natureza demandam uma área 

de instalação de 0,81 m2, altura de 1,88 m e um 

investimento de EU$ 5.000,00. Tais sistemas são 

capazes de economizar 200 m3/ano em média.

Já no Brasil, a estratégia de tratamento de água 

cinza mais amplamente aceita atualmente é a das 

múltiplas barreiras de tratamento, com uma pre-

dominância de sistemas de tratamento que não 

empregam membranas filtrantes. Uma possível 

razão para tanto é o consumo de energia caracte-

rístico dos MBR, em especial aqueles que utilizam 

membranas de ultrafiltração. Outro motivo rele-

vante é a ausência de fabricantes de membranas 

filtrantes no país, o que causa uma dependência 

de fornecedores estrangeiros que pode prejudicar 

a sustentabilidade dos empreendimentos.  Há re-

gistros de ETACs com capacidade variando de 500 

L/d até 300.000 L/d em funcionamento no país. Na 

pesquisa realizada na internet no final de 2018, 

constatou-se a existência de 12 fornecedores de 

ETACs no país. Desses, alguns fabricam sistemas 

de tratamento físico-químico à base de coagu-

lação – floculação – decantação – filtração – de-

sinfecção, em configurações semelhantes às das 

estações de tratamento de água convencionais. 

As principais vantagens desse tipo de sistema são 

a compacidade, a modularidade e o reduzido con-

sumo de energia. Por outro lado, o tratamento fi-

sico-químico não remove eficientemente matéria 
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orgânica dissolvida, consome produtos químicos 

(coagulantes e floculantes), produz muito lodo e 

requer controle automatizado eficiente. 

Outros fabricantes fornecem ETACs com trata-

mento biológico, compreendendo as seguintes 

etapas (Figura 7):

• Pré-tratamento – peneira com extravasor

• Tratamento biológico – processos biológicos 

aeróbios ou anaeróbios + aeróbios seguidos de 

decantação.

• Filtração terciária – para remoção de sólidos sus-

pensos do efluente da etapa aeróbia.

• Desinfecção – Normalmente com cloro, para as-

segurar uma concentração residual.

• Reservatório de água tratada, também equipado 

com uma alimentação de água potável para ga-

rantir a segurança operacional do sistema.

• Sistema de controle automatizado – opcional 

para efeito de monitoramento e controle.

 
Figura 7 – Configuração de uma ETAC com uma associação em série de processos biológicos anaeróbio e aeróbio 

Fonte: www.fluxoambiental.com.br

Tais sistemas, a depender da configuração e da 

capacidade, podem ocupar áreas significativas 

nas edificações e demandar um investimento 

inicial maior do que os sistemas com tratamento 

físico-químico. Porém, são muito eficientes no 

tratamento, produzem pouco lodo e possuem re-

duzido custo de operação e manutenção. Os pro-

cessos biológicos mais utilizados atualmente nas 

ETACs brasileiras são: filtros biológicos aerados 

submersos; reatores anaeróbios compartimenta-

dos associados a Filtros biológicos aerados sub-

mersos, biodiscos e wetlands. Os primeiros são 

mais compactos e, por isso, são empregados em 

edificações com maior porte. Os wetlands têm 

uso preferencial em edificações que demandam 

pequenas vazões de reúso e em empreendimen-

tos com elevada disponibilidade de área para sua 

implantação. 

7 ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS DAS ETACS
Os valores de CAPEX e OPEX das ETACs alemãs 

foram obtidos por meio de consultas diretas aos 

fabricantes ou de consultas aos websites dos 

mesmos, nos poucos casos em que tais valores se 

encontram publicados. No caso do Brasil, toma-

ram-se como referência as ETACs do tipo anaeró-

bio – aeróbio comercializadas pela empresa Fluxo 
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Máquinas e Equipamentos Ltda EPP, com cerca de 

35 unidades em funcionamento em vários estados 

do país. A empresa forneceu todas as informações 

relativas ao CAPEX e ao OPEX apresentados no 

estudo a seguir. As informações são referentes ao 

ano de 2014, quando o estudo foi realizado.

Em comparação ao mercado brasileiro, pode se 

afirmar que os preços dos sistemas de tratamen-

to de água cinza por meio de MBR na Alemanha 

são extremamente elevados (Figura 8). Embora o 

mercado alemão exerça uma maior demanda por 

ETACs de pequeno porte, o que resulta em um 

preço relativo maior (R$/m3 tratado) em função 

do porte das instalações, percebe-se que o preço 

relativo era cerca de 50% menor no Brasil no ano 

de 2014. Tome-se como exemplo uma ETAC com 

capacidade para 5 m3/d nos dois países (figuras 

8 e 9). O preço na Alemanha é de R$ 122.700,00 

(R$ 24.540,00/m3 tratado), e no Brasil, de R$ 

35.000,00 (R$ 7.000,00/m3 tratado). Deve-se 

atentar para o fato de que a estratégia de ope-

ração quase que totalmente automatizada das 

ETACs na Alemanha é uma resposta aos elevados 

custos de mão de obra especializada no país. Em 

Berlim, as ETACs funcionam hoje em dia com au-

tonomia de cerca de 15 dias. 
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Figura 8 – CAPEX de ETACs com MBR ultrafiltração na Alemanha em 2014 
(valores fornecidos pelos fabricantes consultados)

Já no Brasil, tendo em vista que a mão de obra 

ainda é relativamente barata, predominam ETACs 

com reduzido nível ou até mesmo desprovidas de 

automação. A demanda operacional de uma ETAC 

do tipo apresentado na figura 7 corresponde a 

aproximadamente 2 horas/semana de um opera-

dor treinado para operá-la.
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Figura 9 – CAPEX de ETACs anaeróbio - aeróbio no Brasil em 2014 (valores fornecidos pelo fabricante consultado)

Uma análise comparativa dos custos envolvidos 

na operação e manutenção de ETACs nos dois paí-

ses é apresentada na tabela 3. Os dados apresen-

tados referem-se a um estudo realizado pela TU 

Berlim para um conjunto habitacional em Berlim, 

cotejando três opções para o Sistema de reúso de  

água cinza:

- Opção 1 - somente reúso de água cinza clara 

para descarga sanitária

- Opção 2 - reúso de água cinza clara para descar-

ga sanitária e lavagem de roupa

- Opção 3 - reúso de água cinza total (clara e es-

cura) para descarga e lavagem de roupa

Tabela 3 – Custos de operação e de manutenção de ETACs em edificações multifamiliares na Alemanha e no Brasil 
(Vitória – ES)

Item Unidade
Alemanha

Brasil
Opção 1 Opção 2 Opção 3

Capacidade m3/d 7,74 11,55 11,55 11,55

Rec. Humanos R$ 6.400,00 6.400,00 6.400,00 2.370,13

Manutenção R$ 7.000,00 7.760,00 8.960,00 1.100,00

Economia de água R$ 42.488,00 58.792,00 63.404,00 21.078,75

Economia de energia 
no aquecimento de 

água
R$ 11.728,00 11.728,00 17.576,00 0,00

Disposição de Resíduos R$ 0,00 0,00 2.000,00 700,00

Custos anuais R$ 36.296,00 50.104,00 55.188,00 15.909,82

Custos por 
apartamento R$/apto 288,00 392,00 420,00 126,27
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O exemplo do Brasil refere-se ao Ed. Royal Blue, 

localizado no bairro residencial Praia do Canto, 

no Município de Vitória (ES), cujo sistema de reúso 

encontra-se em operação desde 2008. A configu-

ração da ETAC lá instalada é a mesma da figura 7 

(tratamento biológico anaeróbio - aeróbio).

Apesar de todos os componentes de custos na 

Alemanha serem significativamente superiores 

aos correspondentes no Brasil, as reduções de 

custos com o consumo de água potável nas três 

opções consideradas compensam amplamente 

esses custos mais elevados. Em Berlim, as tarifas 

de água e de esgoto somadas totalizam cerca de 

R$ 16,00 para cada m3 de água potável consu-

mido no ano de 2013. Em Vitória, considerou-se 

uma tarifa residencial de água de R$ 3,20/m3 e a 

de esgoto o equivalente a 80% desse montante. 

Isso resulta em uma conta a pagar de cerca de  

R$ 5,80 para cada m3 de água potável consumida, 

o que explica a grande diferença entre as redu-

ções de custos com água potável nos dois países. 

É importante ressaltar a tendência em transfor-

mar as ETACs na Alemanha em equipamentos que 

recuperam a energia térmica da água cinza, tendo 

em vista que o uso de água quente é praticamente 

universalizado nas edificações por lá (MEIZINGER 

et al., 2014). O consumo de energia nas ETACs ale-

mãs situa-se entre 1,5 e 2,5 kWh/m3 (tratamento 

e recalque), conforme pode ser calculado por meio 

dos dados operacionais da ETAC da iWater Was-

sertechnik (2014). Sem dúvidas trata-se de uma 

faixa de valores bastante superior às praticadas 

no Brasil (0,7 a 1,4 kWh/m3), país em que a viabi-

lidade econômica desse tipo de empreendimento 

depende diretamente do consumo de energia no 

sistema de reúso como um todo (AGOSTINI, 2009 

e FRANCI, 2011). 

Entretanto, a recuperação de calor nas ETACs 

(principalmente nos países de clima frio) pode re-

sultar em uma impressionante economia de ener-

gia, variando de 9 a 10 kWh/m3 em edifícios resi-

denciais multifamiliares (NOLDE, 2014). Acoplada 

a um sistema de recuperação de calor, a ETAC per-

mite o pré-aquecimento da água fria com o calor 

das águas cinzas escoadas durante o banho, por 

exemplo. Dessa forma, a temperatura da água po-

tável pode aumentar de 10oC para 24oC e reduzir 

a carga do aquecedor de água. Portanto, nos ca-

sos em que a energia calorífica é recuperada com 

eficiência, as ETACs alemãs são superavitárias em 

energia, mesmo quando utilizados reatores com 

membranas (MBR).

8 CONCLUSÃO
O consumo de água potável é substancialmente 

menor na Alemanha em relação ao Brasil. Diferen-

ças ambientais, culturais, tecnológicas e, sobretu-

do, de valor das tarifas de água e de esgoto estão 

na origem desse fato. A prática do reúso de água 

cinza é mais difundida no Brasil, sobretudo nas re-

giões mais ricas do país onde há escassez hídrica. 

Tanto lá como aqui ainda não há arcabouço legal 

que regulamente a prática, embora estejam em 

fase de conclusão as primeiras normas brasileiras 

sobre o tema. Na Alemanha, há uma predominân-

cia de ETACs de pequeno porte, e a opção prefe-

rencial é por processos com membranas filtrantes 

com elevado nível de automatização. No Brasil, há 

uma predominância de tecnologias convencio-

nais de tratamento, sobretudo porque os valores 

de tarifa são relativamente baixos para assegu-

rar a viabilidade econômica de sistemas de reúso. 

Em comparação ao mercado brasileiro, pode-se 

afirmar que os preços dos sistemas de tratamen-

to de água cinza por meio de MBR na Alemanha 

são extremamente elevados. Entretanto, o eleva-

do valor das tarifas de água e esgoto assegura o 

retorno do investimento, mesmo com o emprego 

de tecnologias que consomem muita energia elé-

trica. Há uma tendência em transformar as ETACs 

na Alemanha em equipamentos que recuperam a 

energia térmica das águas cinzas, o que pode tor-

ná-las superavitárias em energia
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Resumo
O presente trabalho consistiu na aplicação da metodologia de avaliação de custo de ciclo de vida para esti-

mar os custos de operação de um biorreator a membrana hipotético projetado para ser implementado em 

Santa Catarina/Brasil, visando à produção de água de reúso. Foram levantados dados de custo referentes à 

aquisição e troca de membranas, consumo energético, disposição final de lodo e funcionários para um bior-

reator a membrana dimensionado para tratar 6.060 m³d-1 (50.000 hab). Foram estimados valores equivalen-

tes a R$0,63/m³ ou R$2,10 por kg de DBO removida, os quais vão ao encontro de outros estudos realizados 

abordando custos de biorreatores a membrana. O sistema proposto se apresentou competitivo para produ-

zir água de reúso, apresentando custo de tratamento (R$/m³) inferior ao valor cobrado pela água potável. 

Palavras-chave: Biorreator a membrana. Avaliação econômica. Custo de operação. Avaliação de custo de 

ciclo de vida. Reúso. Lodos Ativados. Tratamento de esgotos.

Abstract
The present study aimed at the application of the life cycle cost analysis methodology to estimate the op-

erational expenditure of a hypothetical membrane bioreactor designed to be implemented in Santa Ca-

tarina/Brazil, focusing on the production of reclaimed water. Cost data regarding the acquisition and re-

placement of membranes, energy expenditure, sludge disposal, and employees were collected considering 

a membrane bioreactor projected to treat 6,060 m³d-1 (50,000 people). The results found agree with oth-

er studies addressing membrane bioreactor costs, being equal to R$0.63/m³ or R$2.10 per removed kg 

of BOD. In addition, it was verified that the proposed system is competitive to produce reclaimed wa-

ter since its treatment cost (R$/m³) is below the amount charged for the drinking water in the region.    

Keywords: Membrane Bioreactor. Economical Evaluation. Operational Expenditure. Life Cycle Cost Analysis. Re-

use. Activated Sludge. Wastewater Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO
A tecnologia de biorreatores a membrana (BRM) 

é dada pela combinação do processo clássico de 

tratamento de efluentes, via lodos ativados con-

vencional, com o processo físico de separação por 

membranas (JUDD; JUDD, 2011). A utilização dos 

BRM traz vantagens relacionadas à alta qualidade 

do efluente gerado e à consequente oportunidade 

de realizar reúso da água, bem como a possibili-

dade de operação com elevado teor de sólidos em 

suspensão e maiores idades de lodo, resultando 

na redução da produção de lodo de descarte e da 

área construída requerida (KOOTENAEI; AMINIRAD, 

2014; LE-CLECH, 2010; METCALF; EDDY, 2003).

Entretanto, apesar das vantagens reportadas, Judd 

(2017) aponta que a principal discussão levanta-

da quanto à aplicação dos BRM no tratamento de 

efluentes está relacionada não à sua eficiência, 

mas sim aos custos nela envolvidos. O autor tam-

bém comenta que, dentre as diversas maneiras de 

se levantar e categorizar os custos atrelados a um 

empreendimento, a separação entre os valores de 

implantação (CAPEX) e operação (OPEX) costuma 

ser utilizada. Tais informações são comumente 

confrontadas com dados econômicos da tecnolo-

gia de lodos ativados (IGLESIAS et al., 2017; JUDD, 

2017; YOUNG et al., 2012), que caracterizam o 

processo de tratamento biológico de efluentes 

mais empregado no mundo, consistindo na utili-

zação de micro-organismos aeróbios na depura-

ção da matéria orgânica e de outros componentes 

presentes nas águas residuárias, apresentando 

ampla utilização em nível mundial por possuir boa 

eficiência, maior flexibilidade de operação e me-

nor requisito de área para implantação, quando 

comparado com as lagoas de estabilização (VON 

SPERLING, 2002). 

Nesse viés, uma das ferramentas aplicáveis para 

auxiliar na contabilização dos custos de tecnolo-

gias de cunho ambiental é a Análise de Custo de 

Ciclo de Vida (ACCV), que é  utilizada para avaliar 

os dispêndios importantes ao longo do tempo de 

vida de um projeto ou produto,  incluindo os cus-

tos de operação (KUBBA, 2010). Rebitzer, Hunkeler 

e Jolliep (2003) destacam que a sustentabilidade 

só pode ser atingida se as soluções propostas e as 

implementações ambientais e sociais forem eco-

nomicamente viáveis, e apontam a ACCV como 

uma ferramenta importante para introduzir a visão 

econômica na tomada de decisão acerca de proje-

tos de interesse ambiental, como, por exemplo, na 

escolha de qual tipo de tratamento aplicar em uma 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Em vista 

disso, é possível citar os estudos de Dhillon (2010), 

que aplica a ACCV para uma estação de tratamento 

de resíduos, além de  Koul e John (2015) e Bhoye, 

Saner e Aher (2016), que abordam aplicações em 

estações de tratamento de esgotos. 

O número de pesquisas científicas relacionadas 

ao levantamento de custos de BRM vai ao en-

contro da carência de dados econômicos ao seu 

respeito. Judd (2017) realizou um estudo biblio-

métrico acerca dos principais temas abordados 

em pesquisas relacionadas aos BRM e identificou 

que apenas 0,5% dos trabalhos publicados entre 

2001 e 2016 abordou temáticas mercadológicas 

e de custos. Além disso, as informações existen-

tes sobre custos de biorreatores a membrana são 

reportadas de forma inconsistente, desuniforme 

e sem periodicidade (JUDD, 2017; PIRANI et al., 

2012). Dessa forma, entende-se que a falta de 

credibilidade e disponibilidade desse tipo de dado 

é prejudicial para atestar a viabilidade econômica 

dessa tecnologia (VERRECHT et al., 2010).

Tendo isso em vista, é necessário expandir o co-

nhecimento acerca dos BRM, unindo estudos refe-

rentes à sua eficiência e operação com pesquisas 

que considerem o OPEX da tecnologia, uma vez 

que os dispêndios relativos à posse de um ativo 

podem superar de 10 a 100 vezes os custos da sua 

aquisição (DHILLON, 2010). No cenário brasileiro, 

pesquisas desse cunho são escassas, e uma maior 

ênfase nessa área do conhecimento auxiliaria, por 

exemplo, na tomada de decisão acerca do tipo de 
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tratamento de esgoto aplicado em determinada 

situação, bem como no aumento de estações pro-

dutoras de água de reúso (EPAR), que se apresen-

tam como uma alternativa interessante frente às 

crises hídricas atuais.

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho 

consistiu na aplicação da metodologia ACCV para 

auxiliar no levantamento e discussão de dados de 

OPEX de um BRM hipotético projetado para ser 

implementado em Santa Catarina/Brasil, visando 

à produção de água de reúso.

2  METODOLOGIA
2.1 Biorreator a membrana avaliado

A simulação de custos foi realizada sobre um BRM 

hipotético aeróbio projetado para operar em re-

gime de fluxo contínuo, localizado no estado de 

Santa Catarina/Brasil, atendendo uma população 

de 50.000 pessoas. Escolheu-se trabalhar com 

módulos de membranas submersos em tanque de 

filtração separado do sistema biológico. Segundo 

Metcalf e Eddy (2014), essa prática tem sido mais 

utilizada, uma vez que o volume do tanque de fil-

tração é bastante reduzido, permitindo atingir 

turbulências superiores no meio líquido com uma 

mesma taxa de aeração, propiciando um melhor 

controle da colmatação e maior eficiência ener-

gética. Foi considerada também a implantação de 

uma etapa de pré-desnitrificação no projeto, com 

o intuito de promover a redução da concentração 

de nitrogênio total no efluente final da ETE e evitar 

a multiplicação de algas e macrófitas aquáticas, 

as quais podem levar à incrustações, colmatação 

do solo e outros impactos no local de despejo ou 

reúso do efluente produzido (MARECOS; ALBU-

QUERQUE, 2010; VON SPERLING, 2005).

Além disso, optou-se pela implantação de um 

tanque de equalização no sistema, uma vez que 

vazões de pico elevadas afetam diretamente o 

projeto e os custos da ETE, tendo em vista que 

para suprir grandes variações de vazão é neces-

sário instalar mais módulos de membranas e de-

mais equipamentos, levando a maiores custos de 

implantação e operação (METCALF; EDDY, 2014). 

Nesse contexto, Judd e Judd (2011) indicam uma 

redução de 21% no custo geral do sistema com a 

utilização de tanque de equalização, devido à re-

dução de 20% no custo de operação e aumento de 

22% na utilização média da estação.

2.2 Análise de custo de Ciclo de Vida para o 
BRM proposto

A metodologia ACCV foi utilizada para basear o le-

vantamento do OPEX do BRM proposto, tendo em 

vista que essa é uma ferramenta importante para 

introduzir a visão econômica na tomada de deci-

são acerca de projetos de cunho ambiental, po-

dendo ser aplicada para estações de tratamento 

de esgoto (REBITZER; HUNKELER; JOLLIEP, 2003).

Uma vez que a análise de custos é específica para 

cada situação e pode variar conforme o local do 

empreendimento, variações cambiais, momento 

econômico, dentre outros fatores, os modelos e 

considerações feitas por Dhillon (2010), Koul e John 

(2015), e Bhoye, Saner e Aher (2016) foram adapta-

dos para contemplar a situação em questão.

2.2.1 Cálculo do OPEX

Foram considerados os principais contribuintes 

para o custo de operação de biorreatores a mem-

brana no cálculo do OPEX do BRM proposto, carac-

terizados pelo consumo energético e reposição pe-

riódica de membranas (IGLESIAS et al., 2017; JUDD, 

2017; YOUNG et al., 2013), além da folha de paga-

mento de funcionários (YOUNG et al., 2012, 2013). 

Os dispêndios com o gerenciamento do lodo de 

descarte também foram considerados. Lo, McA-

dam e Judd (2015) comentam que, apesar de alguns 

estudos negligenciarem esse tipo de gasto, pesqui-
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sas indicam que tal parâmetro representa 21% do 

OPEX de estações em escala real analisadas.

Os parâmetros considerados no cálculo do OPEX 

são apresentados na Equação 1. Os dados foram 

compilados de forma a representar o custo anual 

de operação.

!"#$ = # + '( + ) + *+	  Equação 1

Em que, 

E é o custo relativo ao consumo energético;

TM é o custo relativo à troca periódica de mem-

branas;

F é o custo relativo à folha de pagamento de fun-

cionários;

DL é o custo relativo à disposição final de lodo.

2.2.1.1 Custo relativo ao consumo energético

Estudos relativos às melhorias na operação e au-

mento da eficiência energética dos BRM estão 

dentre os temas mais abordados na literatura 

atual (JUDD, 2017). Nesse contexto, utilizaram-se 

dados de consumo energético de estações com 

biorreatores a membrana, tendo em vista o con-

sumo de energia elétrica por volume de permeado 

produzido (kWh/m³).

Esses dados foram considerados juntamente com 

a vazão média anual do BRM proposto, unidos 

com a tarifa de energia elétrica para o estado de 

Santa Catarina, fornecida pela empresa Centrais 

Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC), repre-

sentando assim o custo relativo ao consumo ener-

gético da ETE. Além disso, é necessário considerar 

a incidência da alíquota de ICMS sobre operações 

envolvendo energia elétrica no estado de Santa 

Catarina. A Equação 2 apresenta o cálculo do cus-

to energético anual da estação. 

! = #$%&	×)!×*! + ,)-. #$%&	×)!×*! 	

Equação 2

Em que, 

E é o custo relativo ao consumo energético;

Q
med 

é a vazão média da ETE (m³);

CE é o consumo energético (kWh/m³);

TE é a tarifa de energia elétrica em Santa Catarina 

(R$/kWh);

ICMS é a alíquota relativa a operações com energia 

elétrica em Santa Catarina (%).

2.2.1.2 Custo relativo à troca periódica  
de membranas 

A troca periódica de membranas foi considera-

da na estimativa dos custos de operação do BRM 

proposto, uma vez que a deposição lenta de col-

matação irreversível na superfície da membrana, 

operação com pressões transmembrana próximas 

ao máximo permitido e o próprio envelhecimento 

natural do material contribuem para a necessi-

dade de reposição de membranas (COTE; ALAM; 

PENNY, 2012).

É possível obter dados de custo de membranas na 

literatura. Contudo, esse é um parâmetro que so-

fre variação conforme o fabricante, concorrência 

entre empresas, dentre outras questões mercado-

lógicas. Tendo isso em vista, realizou-se o conta-

to direto com o fornecedor para levantar o custo 

envolvido na compra dos módulos e cassetes de 

membrana. Além disso, foi considerado um custo 

de instalação das membranas igual a 10% do seu 

valor de compra (YOUNG et al., 2013).

Os impostos envolvidos nessa transação também 

foram somados aos custos de aquisição das mem-

branas. Atualmente, há quatro impostos inciden-

tes sobre os produtos importados no Brasil: im-

posto de importação (II), imposto sobre produtos 

industrializados (IPI), programa de integração so-

cial (PIS) e contribuição para fins sociais (Cofins).

As membranas filtrantes (exceto aquelas apli-

cadas à osmose inversa) se enquadram na No-

menclatura Comum do Mercosul (NCM) número 
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84219999. Considerando essa NCM, utilizou-se o 

Simulador do Tratamento Tributário e Administra-

tivo das Importações disponibilizado pela Receita 

Federal brasileira (BRASIL, 2018b), que apresenta 

as alíquotas e tributos referentes aos impostos 

supracitados para diferentes produtos. Além dis-

so, considerou-se o imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS) para o estado em 

questão (SANTA CATARINA, 1996).

A soma do valor de compra das membranas, ins-

talação e impostos aplicados resultou no valor fi-

nal relativo à aquisição das membranas filtrantes 

para o BRM proposto. A periodicidade de troca da 

membrana escolhida foi considerada segundo in-

dicações da literatura específicas para o módulo 

de membranas escolhido (COTE; ALAM; PENNY, 

2012). Por fim, o valor atribuído a essa prática foi 

diluído ao longo de um período igual a 20 anos.

2.2.1.3 Custo relativo à folha de pagamento  
de funcionários

A escolha do número de operadores necessá-

rios para a ETE proposta seguiu as indicações de  

Young et al. (2012). Uma vez levantado o número 

de operadores necessários, realizou-se uma pes-

quisa de salários atribuídos a esses profissionais.

Foram levantados dados salariais contidos em 

editais de concursos de companhias de sanea-

mento atuantes em Santa Catarina. Por fim, o 

custo relativo à folha de pagamento de funcioná-

rios foi calculado pela multiplicação do número 

de operadores da ETE pela média aritmética dos 

salários pesquisados unidos aos encargos pagos 

pelo empregador sobre o salário bruto.

2.2.1.4 Custo relativo à disposição final de lodo

O custo da disposição final de lodo não pode ser 

negligenciado ao levantarem-se os custos de 

operação de uma estação de tratamento de esgo-

tos. Tendo em vista a importância da contabiliza-

ção desse parâmetro e a grande variabilidade de 

valores cobrados para realizar esse serviço, foram 

compilados dados de transporte e destinação final 

em aterro sanitário de 10 estações de tratamento 

de esgoto dispostas em localidades distintas de 

Santa Catarina e com diferentes produções de 

lodo. Esses dados foram coletados em contratos 

referentes à licitações realizadas pela Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). 

Uma vez que a quantidade de lodo gerado interfe-

re nas negociações do custo unitário entre empre-

sas, foi adotado o valor da média ponderada entre 

o custo unitário (R$/ton) aplicado para cada ETE e 

a sua produção de lodo (ton) no cálculo do custo 

da disposição final de lodo do BRM proposto. Por 

fim, o volume de lodo desaguado produzido na 

ETE estudada foi multiplicado pelo valor médio 

unitário de gerenciamento de lodo obtido através 

da pesquisa realizada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Módulo de membranas escolhido

O módulo de membranas escolhido para com-

por o BRM proposto foi o Zeeweed 500D-370, da 

empresa Suez Water Technologies & Solutions, de 

conformidade fibra oca, com fluxo de fora para 

dentro, indicado especificamente para o uso em 

BRM. Essa decisão baseou-se na facilidade de 

contato e troca de informações com a empresa, 

bem como no seu respaldo, tanto frente ao mer-

cado como dentre a comunidade acadêmica.

Segundo Cote, Alam e Penny (2012), membranas 

do tipo fibra oca são aplicáveis para todas as fai-

xas de vazões, e estima-se que 75% da capacida-

de total instalada de BRM empregam esse tipo de 

membrana. Os autores avaliaram a evolução da 

tecnologia Zeeweed, aplicada também no BRM 

objeto deste estudo, realizando a primeira análise 

de previsão de tempo de vida útil de membranas 

filtrantes com base em uma série de dados histó-

ricos disponibilizada por um fornecedor.
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As principais características do módulo de mem-

branas escolhido são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características do módulo de membranas 
Zeeweed 500D-370.

Parâmetro Valor

Material PVDF

Tamanho nominal de poro (μm) 0,04

Comprimento (m) 0,049

Altura (m) 2,198

Largura (m) 0,844

Volume (m³) 0,091

Área filtrante (m²) 34,4

Fonte: SUEZ (2016).

Tendo em vista a organização dos módulos dentro 

do tanque de filtração, foi prevista a aplicação do 

Cassete 48M, da mesma empresa, no qual é pos-

sível alocar até 48 módulos de membranas. Além 

disso, os componentes necessários para realizar a 

distribuição da aeração da membrana já constam 

no cassete. As informações do Cassete 48M estão 

apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Características do cassete 48M.

Parâmetro Valor

Comprimento (m) 2,116

Altura (m) 2,561

Largura (m) 1,745

Volume (m³) 9,456

Fonte: SUEZ (2017).

Segundo Cote, Alam e Penny (2012), o lançamento 

do módulo ZW500D em 2003 é resultado de me-

lhorias contínuas sobre a tecnologia durante um 

período superior a 15 anos, as quais levaram a um 

aumento da capacidade de filtração de 68 para 

1055 m³/d por cassete, redução em 10 vezes na 

necessidade de aeração e mais de 6 vezes no cus-

to das membranas, devido ao aumento do fluxo 

aplicado e diminuição do custo do metro quadra-

do de membrana. Os autores ainda apontam para 

a maior densidade de módulos por área ocupada, 

e, por consequência, maiores taxas de filtração 

no tanque de membranas, as quais evoluíram de 

1,9 para 8,0 m³/m².h-1, sendo consideravelmente 

superiores às dos decantadores secundários, que 

giram em torno de 1 m³/m².h-1.

3.2 Biorreator a membrana avaliado

Os principais parâmetros de projeto utilizados 

para dimensionar o BRM avaliado são apresen-

tados na Tabela 3. O consumo per capita de água 

foi adotado segundo o Diagnóstico dos Serviços 

de Água e Esgotos do Sistema Nacional de Infor-

mações sobre Saneamento (SNIS), que indica  o 

consumo de água para o estado de Santa Catari-

na (BRASIL, 2018a). As características do esgoto 

afluente foram adotadas segundo Von Sperling 

(2007a), que apresenta valores típicos para o es-

goto bruto em países em desenvolvimento.

 

Tabela 3 – Parâmetros de projeto do BRM proposto.

Dados de entrada Valor

População contribuinte (P) 50.000 hab

Consumo per capita de água (QPC) 150 L/hab.d

Coeficiente de retorno esgoto/água (CR) 0,8

Vazão média 6.060 m³d-1

Vazão de infiltração (Qinf) 1% Q
med

Concentração média de DBO5 afluente ao tanque 
biológico 300 mg/L

Concentração média de DQO afluente ao tanque 
biológico 600 mg/L

Concentração média de NTK afluente ao tanque 
biológico 45 mg/L

Carga de DBO afluente 1.818 kg/d

Idade de lodo (θc) 40 d

Concentração de SSV no tanque biológico (Xv) 10 g/L

Segundo Meng et al. (2009), estudos indicam que 

a idade de lodo (θ
c
) de um BRM deve estar com-

preendida entre 20 e 50 dias, para conferir um 

melhor controle da colmatação da membrana, 

com a respectiva relação alimento microrganismo 

(A/M) referente ao θ
c
 escolhido. Nesse viés, com 

objetivo de proporcionar maiores eficiências de 

tratamento e menores volumes de lodo de descar-

te, adotou-se θ
c
 de 40 dias para o BRM proposto, 
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com relação alimento/microrganismo estimada 

em 0,12 kg DBO/kg SSV.d (VON SPERLING, 2007b).

A adoção da concentração de sólidos suspensos vo-

láteis no tanque biológico igual a 10g/L seguiu as re-

comendações de Metcalf e Eddy (2014). Segundo os 

autores, apesar de um BRM poder operar com altas 

concentrações de SSV no tanque biológico (15 – 25 

g/L), concentrações entre 8 – 12 g/L se apresentam 

mais favoráveis em termos de custo benefício.

Para adequar e otimizar a operação da ETE estu-

dada, considerou-se o volume do tanque de equa-

lização igual a 62% do volume do tanque biológi-

co, indo ao encontro do apresentando por Metcalf 

e Eddy (2003).

Adotou-se a concentração máxima de 10 mg/L 

de nitrogênio total no efluente final da ETE (BAS-

TIAN; MURRAY, 2012). Tendo isso em vista, a eta-

pa de pré-desnitrificação foi dimensionada para 

atingir eficiência de 80%, considerando um tem-

po de detenção hidráulica de 1,5 hora e taxa de 

recirculação interna igual a 400%, conforme in-

dicado por Von Sperling (2007b). Cabe ressaltar 

que separação física oferecida pelas membranas 

oferece pouca vantagem em termos de remoção 

de fósforo (JUDD; JUDD, 2011). Contudo, os au-

tores indicam a possibilidade de introduzir uma 

etapa anaeróbia no sistema, favorecendo a re-

moção biológica de fósforo, ou prever a aplicação 

de processos de coagulação, permitindo alcançar 

concentrações inferiores a 0,1 mg/L, caso sejam 

impostos limites restritivos relativos à concentra-

ção desse nutriente na água de reúso. 

Por fim, é enfatizado que os critérios de projetos 

adotados podem variar conforme a necessidade de 

adequação às legislações, local do empreendimen-

to, características do esgoto bruto, entre outros 

fatores, existindo diversos estudos acerca das di-

ferentes conformidades envolvendo o tratamento 

de esgotos com BRM e a sua respectiva eficiência 

em termos de remoção de carga orgânica e nu-

trientes (BATTISTELLI, 2018; COSTA, 2018; BELLI, 

2016). Ademais, a possibilidade de realizar o reúso 

de águas foi considerada em vista das indicações 

quanto ao potencial dos BRM em produzir efluen-

tes de alta qualidade, permitindo tal prática (KOO-

TENAEI; AMINIRAD, 2014; LE-CLECH, 2010).

As principais unidades de tratamento e as suas res-

pectivas dimensões são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Unidades de tratamento  
e as suas dimensões.

Unidade de tratamento Volume útil 
(m³)

Altura 
(m)

Área superficial 
(m²)

Tanque biológico 1.530 4,5 340

Tanque de equalização 945 4,5 210

Tanque anóxico 387 4,5 86

Tanque de membranas 189 3,0 63

Segundo Metcalf e Eddy (2014), o fluxo escolhido 

pode variar entre 20 – 30 L/m²h-1 para temperaturas 

entre 15 – 20ºC, considerando concentrações in-

termediárias de sólidos suspensos voláteis no rea-

tor. Nesse contexto, o fluxo crítico adotado foi igual 

a 25 L/m²h-1. Além disso, considerou-se um tempo 

de operação e relaxamento on/off equivalente a 9 

minutos de operação e 1 minuto de relaxamento, 

indo ao encontro de parâmetros operacionais utili-

zados por diferentes fornecedores de membranas e 

BRM em escala real apresentados por Iglesias et al. 

(2017) e Metcalf e Eddy (2014), resultando em um 

fluxo de operação de aproximadamente 21 L/m²h-1.

Tendo em vista os parâmetros adotados e as ca-

racterísticas do módulo de membranas escolhido, 

estimou-se um número de módulos necessários 

igual a 352. Contudo, considerando um fator de 

segurança de aproximadamente 7%, adotou-se 

375 módulos, equivalendo a 7 cassetes 48M com-

pletos somados a 1 cassete contendo 39 módulos. 

Além disso, foi prevista a introdução de um cas-

sete vazio no sistema, totalizando 15% de espa-

ço livre, reservado para suprir a necessidade de 

introdução de mais módulos no sistema caso seja 

necessário trabalhar com fluxos mais baixos.

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

96

artigos técnicos

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



Por fim, o cálculo das dimensões do tanque de fil-

tração foi realizado de modo a proporcionar alto 

nível de compacidade para o sistema, consideran-

do as dimensões dos cassetes e o espaçamento 

entre eles. As principais informações acerca das 

dimensões e operação do tanque de filtração es-

tão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Dimensões e operação do  
tanque de filtração.

Parâmetro Valor

Número de módulos 375

Número de cassetes 8+1

Operação / Relaxamento (min/min) 9/1

Fluxo crítico (L/m²h-1) 25

Fluxo de operação (L/m²h-1) 21

Volume (m³) 189

Área superficial (m²) 63

Largura (m) 3

Comprimento (m) 21

Profundidade (m) 3

3.3 Levantamento dos custos do BRM  
avaliado: OPEX

3.3.1 Consumo energético

Estudos indicam que para sistemas otimizados o 

consumo energético de um BRM pode alcançar  

valores entre 0,4 – 0,6 kWh/m³, com perspectivas 

de redução desse consumo devido a novas pes-

quisas que vêm sendo realizadas (IGLESIAS et al., 

2017; ITOKAWA et al., 2014; JUDD, 2017; KRZE-

MINSKI et al., 2017; XIAO et al., 2014). Nesse con-

texto, adotou-se um consumo energético geral 

para o BRM proposto igual a 0,5 kWh/m³.

A determinação do custo do kWh adotado levou 

em consideração os valores cobrados pela CE-

LESC para empreendimentos relacionados ao sa-

neamento. Tendo isso em vista, foi considerada a 

tarifa horária azul de ponta do Grupo A, Subgrupo 

A4 – Água, Esgoto e Saneamento, caracterizando 

o cenário mais desfavorável para esse tipo de con-

sumidor, equivalente a R$ 0,4593485/kWh, bem 

como a incidência da alíquota de 25% referente 

ao ICMS (CELESC, 2018). 

Por fim, aplicando a Equação 2 foi possível es-

timar um custo anual de energia elétrica igual a 

R$ 635.020,59 ou R$ 0,29/m³. Contudo, cabe res-

saltar que as tarifas cobradas por companhias de 

energia são variáveis conforme a disponibilidade 

e demanda, e por esse motivo custos de energia 

elétrica mais vantajosos podem ser alcançados.

3.3.2 Troca periódica de membranas

Tendo em vista o módulo de membranas escolhi-

do, realizou-se o contato com o respectivo forne-

cedor para agregar dados de custo da tecnologia. 

Dessa forma, foi possível obter informações a res-

peito do valor de mercado do metro quadrado de 

área filtrante do módulo em questão ($7/ft² ou 

$75,35/m²), bem como a proporção de custo entre 

a compra dos módulos e dos cassetes das mem-

branas (70% e 30%, respectivamente), conside-

rando um módulo 48M totalmente preenchido.

Os dados de custo por metro quadrado de área 

filtrante, proporções de valores entre módulos e 

cassetes, bem como as demais informações acer-

ca da compra de membranas necessárias para o 

BRM proposto são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Custos referentes à compra de membranas.

Parâmetro Valor

Custo ZW 500D $ 75,35/m² 1

Proporção custo membranas/total 70% 1

Proporção custo cassete/total 30% 1

Número de módulos BRM 375

Área filtrante total do BRM 12.900 m²

Valor aduaneiro membranas $ 971.980,17

Valor aduaneiro cassetes $ 469.882,99

Taxa de câmbio 4,0687 2

Valor aduaneiro convertido membranas R$ 3.954.695,72

Valor aduaneiro convertido cassetes R$ 1.911.812,90

Valor aduaneiro convertido total R$ 5.866.508,62

Fonte: 1 Contato com fornecedor.
2 Fechamento PTAX de venda USD para BRL referente a 27/08/2018 
(BCB, 2018).
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Uma vez que este é um produto importado, é ne-

cessário considerar os impostos incidentes para a 

NCM 84219999, com destino final da compra lo-

calizado no estado de Santa Catarina. Os impos-

tos, suas respectivas alíquotas e os tributos relati-

vos à aquisição das membranas do BRM proposto 

são apresentados na Tabela 7. Cabe ressaltar que 

as alíquotas relativas ao II, PIS e COFINS incidem 

apenas sobre o valor aduaneiro, enquanto o IPI 

incide sobre o valor aduaneiro somado ao tribu-

to referente ao II (BRASIL, 2018b). Já o ICMS tem 

sua base de cálculo diferenciada, que considera a 

soma do valor aduaneiro, II, IPI, PIS, COFINS e a alí-

quota estadual do ICMS (SANTA CATARINA, 1996).

Tabela 7 – Impostos incidentes na compra  
de membranas.

Imposto Alíquota (%) Tributo (R$)

II 14 821.311,21

IPI 8 535.025,59

PIS 2 123.196,68

COFINS 10,65 624.783,17

ICMS SC 17 1.632.578,67

Total impostos 3.736.895,31

Fontes : Brasil (2018b) e Santa Catarina (1996).

Além disso, foi adotado um valor equivalente a 

10% do valor aduaneiro convertido total como 

custo de instalação das membranas, confor-

me indicado por Young et al. (2013), totalizando 

R$586.650,86.

Ao analisar a base de dados disponibilizada pelo 

fornecedor do módulo de membranas escolhido 

para o BRM proposto, Cote, Alam e Penny (2012) 

estudaram o tempo de vida útil dos módulos de 

membrana das gerações anteriores e atual da 

tecnologia ZeeWeed e indicaram que é possível 

afirmar com segurança que os módulos ZW500D 

devem operar 10 anos ou mais antes de ser neces-

sário trocá-los. 

Tendo isso em vista, foi considerada uma reposi-

ção total das membranas após 10 anos de ope-

ração, de custo idêntico ao estipulado para a 

compra e instalação dos módulos de membranas 

considerados no presente projeto. Cabe ressaltar 

que esse é um gasto de operação pontual, mas 

para título de comparação foi diluído ao longo do 

tempo de vida da estação, adotado em 20 anos, 

resultando em um custo anual de R$ 392.317,11 

ou R$ 0,18/m³.

3.3.3 Folha de pagamento de funcionários

Os resultados da pesquisa salarial realizada para 

estimar o custo com funcionários, caracterizado 

pelo pagamento dos operadores da ETE, estão 

apresentados na Tabela 8. Os concursos pesqui-

sados são referentes ao ano de 2018. Além do 

honorário, foram considerados 70% de encargos 

sobre o salário bruto, os quais são pagos pelo em-

pregador. 

Tabela 8 – Salários de operador de ETE em SC.

Empresa Valores (R$) Referências

SAMAE Orleans 2.979,07 SAMAE ORLEARNS (2018)

VISAN Videira 2.306,55 VISAN (2018)

SAMAE Blumenau 1.180,32 SAMAE BLUMENAU (2018)

SAMAE São Bento 
do Sul 2.912,58 SAMAE SÃO BENTO DO SUL 

(2018)

SAMAE Urussanga 2.822,83 SAMAE URUSSANGA (2018)

Resultados 

Média Salário 
Bruto 2.440,27

Encargos 1.708,59

Total mensal por 
funcionário 4.148,46

Total anual 4 
funcionários 199.126,03

Adotaram-se 4 operadores para a ETE proposta, 

uma vez que o alto grau de automatização de um 

BRM permite considerar essa quantia, enquanto 

para uma ETE com lodos ativados convencional 

e com filtração terciária o número usual de ope-

radores é 5 e 6, respectivamente (YOUNG et al., 

2012). Nesse contexto, o custo anual estimado 

com funcionários foi igual a R$ 199.126,03 ou  

R$ 0,09/m³.
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3.3.4 Disposição final de lodo

Os dados de custo unitário de manejo de lodo, nú-

mero de toneladas anuais geradas e o custo total 

anual de disposição final de lodo de 10 estações 

de tratamento de esgotos operadas pela Compa-

nhia Catarinense de Águas e Saneamento estão 

dispostos na Tabela 9.

Tabela 9 – Custo de disposição final de lodo de ETE 
em SC.

Estação de tratamento 
de esgotos

Custo 
unitário 
(R$/ton)

Toneladas 
(ton/ano)

Custo anual 
(R$)

Insular

218,641

10.020 2.190.772,80 

Canasvieiras 3.854 842.638,56 

Lagoa da Conceição 360 78.710,40 

Araquari Centro 281,00 158 44.398,00

Canoinhas 329,00 150 49.350,00 

Indaial 267,00 100 26.700,00 

Braço do Norte 298,00 180 53.640,00 

Criciúma 247,00 2.700 666.900,00 

Laguna 350,00 220 77.000,00 

Chapecó 340,00 840 285.600,00 

Média ponderada 232,25   

Fonte: CASAN (2018).
1 Não considera o custo de transporte.

Tendo em vista a idade de lodo adotada (40 dias), 

estimou-se um descarte de lodo de aproxima-

damente 43 m³/d ou 430 kgSST/d. Considerando 

desaguamento por centrifugação, com 95% de 

captura de sólidos e 20% de concentração de só-

lidos no lodo de descarte final (ANDREOLI et al., 

2007), foi estipulada uma produção de lodo de 

aproximadamente 727 ton/ano, equivalente a  

R$ 168.847,33/ano ou R$ 0,08/m³.

3.4 Resumo do OPEX do BRM proposto

O resumo dos custos relativos ao OPEX do BRM 

proposto estão apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Resumo do OPEX do BRM proposto
Parâmetros Custo Absoluto Custo Relativo

OPEX (R$/ano) (R$/m³)

Energia 635.020,59 0,29

Troca periódica de 
membranas 392.317,11 0,18

Funcionários 199.126,03 0,09

Disposição final de Lodo 168.847,33 0,08

Total OPEX 1.395.371,64 0,63

Fonte: Os Autores (2018).

O OPEX estimado em R$ 0,63/m³ ou R$ 2,10 

por kg de DBO removida vai ao encontro dos 

estudos realizados por Iglesias et al. (2017). 

Segundo os autores, o OPEX de estações com 

capacidade entre 5.000 – 10.000 m³d-1 ope-

rando com lodos ativados com aeração pro-

longada; lodos ativados com posterior coa-

gulação, filtros de areia e desinfecção; lodos 

ativados seguido de filtração com membranas; 

e BRM equivalem a 0,22; 0,31; 0,40 e 0,32 €/

m³, respectivamente, estando inclusos os dis-

pêndios com a disposição final de lodo. Os au-

tores também indicam valores entre 0,5 – 18  

€/kgDBO ao avaliar o OPEX dos BRM estudados.

O consumo energético da ETE avaliada neste tra-

balho representou 46% dos custos de operação, 

enquanto demais estudos indicam contribuições 

em torno de 27 – 34% (LO; MCADAM; JUDD, 2015), 

41% (IGLESIAS et al., 2017) e 79,6% (VERRECHT et 

al., 2010). Já a troca periódica de membranas foi 

ao encontro dos estudos de Lo, McAdam e Judd 

(2015), igualando em 28% de contribuição.

A comparação das contribuições relativas à folha 

de pagamento de funcionários é uma tarefa com-

plexa, uma vez que esse parâmetro é extremamen-

te variável conforme o local do empreendimento. 

O pagamento dos operadores do BRM proposto 

representou 14% do OPEX, similar ao estimado 
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por Young et al. (2013) (15%).  Lo, McAdam e Judd 

(2015) indicam porcentagens de participação 

iguais a 14; 5,6 e 2,8% para estações de diferentes 

capacidades. Brepols, Shäfer e Engelhardt (2010), 

24%, considerando um BRM com capacidade para 

atender 10.000 pessoas. Já Verrecht et al. (2012) 

atribiu 51% de participação relativa a funcio-

nários após analisar um BRM de pequena escala 

produzindo 25 m³d-1 de água de reúso para uma 

comunidade no Reino Unido, concluindo que em 

estações com maiores capacidades os dispêndios 

com energia superam os custos com honorários.

Por fim, a disposição final de lodo representou 12% 

do OPEX, situando-se abaixo dos dados apresen-

tados por Iglesias et al. (2017) (16%), Verrecht et 

al. (2010) (17,9%) e Brepols, Shäfer e Engelhardt 

(2010) (21%). Cabe ressaltar que a avaliação de 

custo realizada abrangeu a forma clássica de dis-

posição final de lodo (aterro sanitário). Contudo, 

opções alternativas para dispor este resíduo po-

dem ser consideradas, como o uso na agricultura, 

compostagem ou biodigestão anaeróbia.

A distribuição das contribuições de cada parâme-

tro de OPEX avaliado está representada na Figura 1.

Figura 1 – Contribuições individuais dos custos do OPEX do sistema BRM.

 Fonte: Os Autores (2018).

O custo de OPEX de R$ 0,63 por m³ de efluente tra-

tado se encontra consideravelmente abaixo das 

tarifas de água potável aplicadas em Santa Cata-

rina, onde para os usos acima de 10 m³/mês, nas 

categorias industrial, pública, e micro e peque-

nos comércio, paga-se R$ 10,7866/m³ (CASAN, 

2018). Isso vai ao encontro dos estudos de Young 

et al. (2013), os quais indicam a competitividade 

dos BRM frente à tecnologia de lodos ativados 

para situações nas quais é necessário atingir altas 

remoções de nutrientes ou deseja-se fazer reúso. 

É importante ressaltar que os custos de transporte 

e cloração da água de reúso devem ser considera-

dos quando se realiza tal prática, o que aumenta-

ria o OPEX. Contudo, o transporte da água de reú-

so até o local desejado incrementa em torno de 

0,02 – 0,04 €/m³ no OPEX (IGLESIAS et al., 2017), 

e a sua desinfecção com cloro representa menos 

de 3% dos custos de operação (VERRECHT et al., 

2012). Portanto, a aplicação de BRM na produção 

de água de reúso em Santa Catarina é uma esco-

lha interessante, tanto do ponto de vista econô-

mico como do ambiental, uma vez que o estado 

possui polos industriais distribuídos em diferentes 

regiões, bem como demandas públicas e comer-

ciais de água.
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4 CONCLUSÕES
O levantamento dos custos de operação realiza-

do para o BRM proposto apresentou valores equi-

valentes a R$ 0,63/m³ ou R$ 2,10 por kg de DBO 

removida, que vão ao encontro de outros estudos 

realizados abordando os custos da mesma tecnolo-

gia. A maior contribuição individual para o OPEX do 

sistema caracterizou-se pelo consumo energético 

(46%), seguido pela troca periódica de membranas 

(28%), pagamento de funcionários (14%) e dispo-

sição final de lodo (12%). Por fim, foi verificado que 

o sistema proposto é competitivo, tendo em vista 

a produção de água de reúso, uma vez que o seu 

OPEX é consideravelmente inferior ao valor cobra-

do pela água potável na região em questão.
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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.
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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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Mês Dias Evento Local

M
ai

o

7 a 10 Residuals and Biosolids 
Conference 2019

Local: Fort Lauderdale, Estados Unidos
Mais informações:  www.wef.org/ResidualsBiosolids/

8 a 10 Stormwater and Green 
Infrastructure Symposium 2019

Local: Fort Lauderdale, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/
upcoming-conferences/stormwater-and-green-infrastructure-
symposium-2019/

14 a 16
IX Congresso sobre Planeamento 
e Gestão das Zonas Costeiras dos 
Países de Expressão Portuguesa

Local: Lisboa, Portugal
Mais informações: www.aprh.pt/ZonasCosteiras2019/

15 a 16 SWAN 2019 Annual Conference
Local: Miami, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/meetings--other-events/
upcoming-partner-events/swan-9th-annual-conference/

23 a 24 8th Annual Water Reuse in Texas 
2019

Local: Texas, Estados Unidos
Mais informações:  www.weat.org/event/water-reuse-
texas/2019-05-23

Ju
nh

o

4 a 7 Collection Systems Conference 
2019

Local: Indianápolis, Estados Unidos
Mais informações: www.wef.org/events/conferences/upcoming-
conferences/collectionsystems/

10 a 14
LET2019 - The 16th IWA Leading 
Edge Conference on Water and 
Wastewater Technologies

Local: Edimburgo, Reino Unido
Mais informações: iwa-let.org

16 a 19
30º CBESA - Congresso Brasileiro 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental ABES

Local: Natal, RN
Mais informações: http://abes-dn.org.br/abeseventos/30cbesa-
natal/

17 a 19 Ideas 2019 - Interdisciplinary ideas 
leading to innovation

Local: Manaus, AM
Mais informações:  http://eventos.ufabc.edu.br/ideas/

16 a 20
12th IWA International Conference 
on Water Reclamation and Reuse 
“Overcoming Water Stress by Water 
Reclamation and Reuse”

Local: Berlim, Alemanha
Mais informações:  http://iwareuse2019.org/

16 a 20 16th IWA - World Congress on 
Anaerobic Digestion

Local: Delft, Holanda
Mais informações: https://www.ad16conference.com/

19 a 21
10th IWA International Symposium 
on Waste Management Problems in 
Agro–Industries

Local: Rodes, Grécia
Mais informações: agro2019.itu.edu.tr

Julho 23 a 26 Smart Future 2019

Local: São Paulo, SP
Mais informações:  www.automacaoindustrial.info/fiee-smart-
future-2019-e-anunciada-pela-reed-exhibitions-alcantara-
machado/

Agosto 27 a 30 9th International Conference on 
Sewer Processes and Networks

Local:  Aalborg, Dinamarca
Mais informações: www.spn9.dk

Se
te

m
br

o

8 a 12 3rd IWA Resource Recovery 
Conference

Local: Veneza, Itália
Mais informações: www.iwarr2019.org

8 a 11 34th Annual WateReuse 
Symposium

Local: San Diego, Estados Unidos
Mais informações: https://watereuse.org/event/34th-annual-
watereuse-symposium/

16 a 20 14º SILUSBA Local:  Cidade da Praia, Cabo Verde 
Mais informações:www.aprh.pt/14silusba/inscricao.html

eventos
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