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RESUMO 

 
A Água é indubitavelmente um dos bens naturais mais preciosos existentes no 
planeta. Para o setor industrial o recurso água é de primordial relevância, 
considerando as quantidades e qualidades necessárias para a condução dos 
processos de produção. O agravamento da escassez de água devido às atividades 
industriais pressiona para elaboração de leis e normas que restringem o uso da 
água, elevam os custos para a sua obtenção e impõem maiores controles sobre o 
tratamento e lançamento do efluente gerado. Assim, o reuso de efluentes passou a 
ser elemento diferencial nos resultados das indústrias que as utiliza, além, do 
beneficio para a sociedade e para o meio ambiente. Este trabalho apresenta a 
conceituação de “reuso de efluentes”, os tipos de reuso e as vantagens desta prática 
para o ramo industrial. Para tanto são apresentados os benefícios de 
reaproveitamento somado com o desenvolvimento de tecnologia para reutilizá-la em 
diversos processos produtivos, diminuindo assim, maior extração da mesma com a 
possibilidade de substituição de parte da água potável, para usos menos restritivos, 
por uma de qualidade inferior. Este trabalho tem como objetivo mostrar ganhos 
ambientais e econômicos obtidos com tal prática de reuso.  
 

Palavras-chaves: conservação da água; uso racional da água; reuso de água e 

efluentes industriais. 
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ABSTRACT 

Water is undoubtedly one of the most precious natural assets on the planet. For the 
industrial sector, the water resource is of paramount importance, considering the 
quantities and qualities required to conduct the production processes. The worsening 
water scarcity due to industrial activities pushes for the elaboration of laws and 
regulations that restrict water use, raise the costs of obtaining water, and impose 
greater controls on the treatment and discharge of the generated effluent. Thus, the 
reuse of effluents became a differential element in the results of the industries that 
use them, besides, the benefit to society and the environment. This work presents 
the concept of "reuse of effluents", the types of reuse and the advantages of this 
practice for the industrial sector. In order to do so, the benefits of reuse are added 
together with the development of technology to reuse it in several production 
processes, thus reducing the extraction of the same with the possibility of replacing 
part of the drinking water, for less restrictive uses, for a quality bottom. This work 
aims to show environmental and economic gains obtained with such practice of 
reuse. 
 

Key-words: water conservation; rational use of water; reuse of water and industrial 
effluents.
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso que deve ser preservado, entretanto, as indústrias 

necessitam dela para o consumo humano e principalmente nas atividades 

industriais. Algumas indústrias possuem sistemas de tratamento de água 

residuarias, sendo que na maioria estes efluentes depois de tratados são liberados 

nos mananciais. No entanto, eles poderiam ser reutilizados de alguma forma dentro 

da indústria. 

Observa-se a importância do tema reuso de água no enquadramento das 

atividades industriais. A procura por soluções alternativas que visam uma melhor 

utilização dos recursos naturais e maior economia, desejando atingir o mínimo 

impacto e a máxima integração com o meio ambiente. Em especial, a preocupação 

com o crescimento da demanda de água potável, tem feito com que o reuso da água 

ganhe destaque. 

Sabe-se que a água é extremamente fundamental e que o consumo 

excessivo da água nas atividades e processos industriais, está limitando a qualidade 

desse recurso deixando-o mais escasso. Diante destas constatações, existiu 

interesse em elaborar uma pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre essa 

temática, considerando-se que muitas indústrias não adotam soluções para o uso 

racional da água. 

A conscientização a respeito dos problemas ambientais e do consumo 

exagerado da água, nas diferentes atividades industriais, se faz necessária. O 

aumento do consumo, desperdício e a contaminação da água por esgotos e 

resíduos procedente das indústrias vêm ocasionando uma crise no sistema de 

abastecimento de água e no meio ambiente. De que forma o aproveitamento da 

água de reuso pode ser uma prática vantajosa nas indústrias? 

O objetivo deste trabalho foi apresentar como o reuso pode ser aproveitado e 

como a indústria pode ter redução no consumo de água potável, redução de custos 

e volume de efluentes gerados. Os objetivos específicos foram: descrever o tema 

reuso e indicar as suas vantagens, de forma sustentável e econômica; descrever os 

meios que o torna tal prática possível e sustentável; explicar o benefício do reuso 

para o meio ambiente.  

Este trabalho iniciou-se por meio de busca na literatura, usou-se um critério 

de pesquisa exploratória de referências obtidas em literaturas nacionais e 
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internacionais para um maior entendimento do assunto e conhecimento de 

informações, técnicas e normas utilizadas no processo de reutilização de efluentes. 

Conferiram-se bancos de artigos e teses, livros e revistas, publicações científicas, 

acadêmicas, industriais e sites acerca do assunto proposto. A pesquisa também fez 

uso das considerações já divulgadas relacionadas ao reuso da água e legislações 

específicas. O período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos 

últimos 20 anos.  As palavras-chaves utilizadas na busca foram: conservação da 

água; uso racional da água; reuso de água e efluentes industriais. 
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2.  REUSO DE EFLUENTES 

 

O reuso de efluente ocorre quando se aplica uma tecnologia que pode ser 

desenvolvida em maior ou menor grau em função de como a água tenha sido 

utilizada e a que finalidade ela se destina. (MANCUSO, 2003). 

 

2.1.  HISTÓRICO 

 

A prática de tal atividade foi registrada, através dos autores Asano & Levine 

em meados de 3.000 a.C e continuou sendo aplicada em algumas partes do mundo, 

dada a falta de água em certas regiões (LEITE, 2003).  

Se for levado em consideração o tempo desde a antiguidade, a preocupação 

com o reaproveitamento do efluente começou a dar sinais de existência em alguns 

países com as “fazendas de esgoto”, as quais estocavam a água do descarte que 

poderiam ser reutilizadas (LEITE, 2003). 

Em 1912, para a irrigação do parque Golden Gate, em San Francisco (EUA) 

já se usava águas oriundas de descartes que eram submetidas previamente a uma 

simples redução de seu volume poluidor em fossas sépticas específicas. No entanto, 

o pioneirismo em uso de águas residuarias encanadas foi registrado em meados de 

1926, no parque Grand Canyon, também nos EUA para atividades hidricamente 

custosas tais como: sistemas de refrigeração e irrigação em algumas indústrias 

(LEITE, 2003). 

Esta atividade logo se espalhou em outros países como o Japão, cujo registro 

do reuso de efluentes é dado no início dos anos 50 onde uma indústria de papel 

começou a utilizar o efluente secundário de uma estação de tratamento de água, 

com a justificativa de que a água superficial disponível estava com propriedades 

muito aquém da desejável somado à escassez das águas subterrâneas (LEITE, 

2003). 

No Brasil, importantes iniciativas foram tomadas a respeito do tema cujo 

início, deve-se nos engenhos de cana de açúcar nos quais, os possuintes, usavam 

efluentes das destilarias de álcool para fertilizá-las. Em relação à indústria, a cidade 

de Cubatão, em função da carência de água local, recorreu ao reuso de efluentes 

para resfriar seus equipamentos em suas instalações (LEITE, 2003).  
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Outro exemplo nacional é a instalação experimental Jesus Netto da Sabesp, 

localizada no bairro Ipiranga que em 1998 começou a oferecer água de reuso a 

empresas locais. (PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

 

2.2.  TIPOS DE REUSO 

 

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), o reuso de água 

pode ser classificado em categorias, dependo de suas finalidades, conforme mostra 

a seguir (MORUZZI, 2008): 

• Reuso indireto: dá-se quando a água, após uma ou mais utilização é 

descartada em corpo d’água que pode ser superficial ou subterrâneo.  

• Reuso direto: quando acontece a utilização do esgoto tratado. A qualidade 

do efluente deve atender aos quesitos necessários, sendo assim, terá de ser 

submetido a tratamentos em estações dotadas de tecnologias para tal.  

• Reciclagem interna: o reuso de efluentes é utilizado com o objetivo de 

diminuir os custos com a retirada da água e também para o controle da poluição.  

• Reuso potável direto: dá-se quando o esgoto bruto é coletado, submetido a 

tratamentos e depois de obter o nível de qualidade exigido, é mais uma vez 

distribuído.  

• Reuso potável indireto: o esgoto tratado é descartado nos corpos d’água 

superficiais ou subterrâneos, nas quais, as mesmas dissolverão os poluentes e 

carga orgânica do mesmo. 

Van Der Hoek (2004) em busca de uma uniformização e levando em 

consideração a existência de vários exemplos de reuso direto, inclusive de forma 

planejada, sem tratamento prévio dos efluentes, sugere a seguinte classificação: 

• Reuso planejado ou não planejado;  

• Uso direto de esgotos não tratados;  

• Uso direto de esgotos tratados;  

• Uso indireto de esgotos, tratados ou não. 

O reuso pode ser decorrente de ações planejadas, quando o efluente tratado 

é reutilizado diretamente ou indiretamente de forma consciente; ou não planejadas, 

quando o reuso ocorre indiretamente sem que esta seja a intenção (LAVRADOR 

FILHO, 1987; BREGA FILHO; MANCUSO, 2003). 
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Para Van Der Hoek (2004), o que difere o reuso planejado e não planejado é 

a existência de algum nível de permissão ou controle por parte de autoridades 

competentes. 

A classificação adotada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES) divulgada nos “Cadernos de Engenharia Sanitária e Ambiental” 

em 1992 é a mesma proposta por Mancuso (2003), em que o reuso de água é 

dividido em duas categorias: potável e não potável, podendo estes ser direto ou 

indireto e destinado a várias finalidades, visto que a maioria dos usos não requer a 

qualidade de água potável.  

 

2.3.  REUSO DE EFLUENTES PARA FINS INDUSTRIAIS 

 

Devido ao grande consumo de água por esta atividade, relacionado ao 

aumento da demanda de produtos que são gerados neste setor, a indústria, em 

diversas situações, com objetivo de conseguir uma diminuição de custos com a 

água, recorre à compra de efluente tratado ou através da recuperação da mesma, 

cuja qualidade, apesar de bem inferior, pode ser utilizada em certas atividades 

industriais reduzindo assim, de maneira considerável, o custo da produção 

(HESPANHOL, 2002). 

A água de reuso pode ser reutilizada de várias maneiras na área industrial, 

tais como: lavagem de pisos e maquinários, torres de resfriamento, produção de 

vapor em caldeiras, lavagens de veículos, irrigação de áreas verdes de instalações 

industriais, construção civil, etc. No que se diz respeito às torres de resfriamento, um 

processo de tratamento simples pode resultar em efluente que não sofrerá efeitos 

contrários, como exemplo: corrosão ou incrustação (HESPANHOL, 2002). 

O efluente tratado pode ser utilizado no estado líquido ou vapor para diversas 

aplicações industriais com relação direta e indireta. Como vapor, uma das principais 

aplicações está associada ao uso como fluídos de processo em torres de destilação. 

No estado líquido o uso está relacionado a resfriamento de produtos através de 

trocadores de calor (HESPANHOL, 2002). 

Para empregar o programa de conservação e reuso de água (PCRA) dentro 

da indústria, deve haver um estudo de onde e como será reutilizada a água nas 

instalações industriais e em quais atividades. Deve-se também, considerar quais 

tecnologias serão usadas juntamente com seus custos, com objetivo de analisar se o 
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custo benefício possibilitará o projeto e por fim, os mecanismos de controle que 

serão agregados nos sistemas de gestão de água definidos (FIESP, 2004). 

Este PCRA deverá ser gerenciado por um gestor da água que será 

responsável pela supervisão e garantia de que o sistema está funcionando, 

cuidando pela menor utilização da água potável nas atividades em si, associada com 

o acompanhamento da qualidade deste (FIESP, 2004).  

Ainda, segundo Hespanhol (2002), a reutilização e a conservação precisam 

ser incentivadas nas próprias indústrias, através do uso de processos industriais e 

de sistemas de limpeza com menor consumo hídrico, tal como em estações de 

tratamento de água, pelas reabilitações e reuso da água de limpeza. 

A Figura 1 demonstra um exemplo de gráfico de consumo de água por 

categoria de uso. 

 

Figura 1 – Consumo de água por categoria de uso 

 
Fonte: Adaptado de Firjan, 2007 

 

Em relação ao reuso de efluentes na indústria, o mesmo pode ser de dois 

tipos (FIESP, 2004): 
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• Reuso macro externo – o insumo é provido de empresas ou concessionarias 

que comercializam este recurso para interessados. 

• Reuso macro interno – tal água de reuso é conseguida através de sua 

recuperação na própria indústria e pode ser obtido através de duas maneiras 

distintas: reuso em cascata onde a água originada de uma atividade é coletada e 

usada em continuidade a outro processo dentro da mesma. E o reuso de efluentes 

tratados onde tal forma de reuso compreende o tratamento de efluentes produzidos 

na indústria para que seja reutilizada nos processos seguintes desde que, atinja o 

nível de qualidade exigido (FIRJAN, 2007).  

Em algumas situações, para tornar compatível a qualidade do efluente àquela 

exigida em determinada atividade industrial, pode ser necessária à realização de um 

tratamento complementar que será responsável por assegurar um efluente com 

características similares com a água utilizada no sistema de abastecimento 

industrial. Contudo, toda e qualquer observação de potencial de reuso deve ser 

cautelosamente analisado para que o efluente a ser usado nas atividades industriais, 

seja compatível em qualidade e quantidade para que assim, não haja 

comprometimento no decorrer deste processo (FIRJAN, 2007). 

 

2.4.  TECNOLOGIA POSSÍVEL PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE REUSO 

 

Os mecanismos de tratamento das águas de descarte foram, originalmente, 

desenvolvidos em virtude da preocupação gerada pelos efeitos negativos 

decorrentes do descarte de efluentes no meio ambiente (HESPANHOL, 2002). 

Os procedimentos de tratamento de efluentes industriais consistem em uma 

gama de processos físicos, químicos e biológicos utilizados na água para que atinja 

um nível adequado de potabilidade. Os procedimentos usados para tratar a água 

têm o objetivo de torna-la livre de qualquer contaminante (SANTOS, 1993). 

 

2.4.1 Membranas de Filtração 

 

O termo biorreator de membranas (MBR) abrange todo o processo aplicado, 

seja em água ou em efluentes, empregando como princípio de tratamento, a 

transição destes no tratamento biológico seguido de uma etapa na qual será 

submetido a um equipamento incluído com membranas de permeabilidade rígida. 
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Estas membranas, cujos potenciais de filtração mudam conforme aos requisitos da 

qualidade do efluente final, atuam como um filtro, rejeitando materiais sólidos, além 

de microrganismos (JUDD, 2011).  

A Figura 2 mostra de maneira simples, o mecanismo de funcionamento de 

uma membrana. 

 

Figura 2 – Mecanismo de funcionamento de uma membrana 

 
Fonte: Revista Meio Filtrante, 2009. 

 

Esta tecnologia vem sendo empregada desde o início dos anos 60, na forma 

de Osmose Reversa para remoção de sal da água do mar, posteriormente na 

década de 80 às membranas de Nano Filtração, na qual a característica evidente era 

o fato de precisar de menos pressão para funcionar, começaram a ganhar espaço 

para remoção de cor em águas na Noruega, cuja origem é em região de turfas 

(material de origem vegetal) e para redução de dureza em corpos d’água 

subterrânea no estado da Flórida. Geralmente, as membranas são classificadas 

conforme o tipo de filtração, considerando-se, o tamanho dos poros da membrana, 

bem como os materiais passantes (GIACOBBO, 2010). Esses tipos de membranas 

podem ser observados na tabela 1. 

 

 



 21 

Tabela 1 – Tipos de Membranas de filtração e suas características 

 
Fonte: Adaptado de Oenning, 2006. 

 

As membranas de filtração em geral são produzidas de material polimérico e 

cerâmico, que são utilizados para criar uma camada bem fina que garanta a 

permeabilidade e retenha as partículas desejadas. Os poros também precisam ter 

resistência mecânica, a ataques químicos e a variações de temperatura para que 

não tenha danos ao sistema durante o funcionamento dos processos de separação 

dos sólidos (JUDD, 2011). 

 

2.5.  VANTAGENS DO REUSO PARA AS INDÚSTRIAS 

 

O aproveitamento de água provindo do tratamento de esgoto na indústria 

mostrou-se uma ação muito vantajosa, uma vez que além de minimizar os efeitos no 

meio ambiente, reduz os custos na produção. 

Ao mesmo tempo em que agrega valor ao planejamento econômico e social 

da indústria, o reuso pode trazer vantagens como: recuperação da água potável, 

eficiência produtiva, independência das concessionárias e menos despesas com 

manutenção. 
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Segundo Florencio, Bastos e Aisse (2006) a utilização do reuso de efluentes 

como fonte alternativa de água, apresenta outras vantagens, como: 

• Alívio da solicitação de água potável; 

• Redução do lançamento de esgotos, reduzindo impactos ambientais; 

• Gerenciamento da busca de água em períodos de seca; 

• Encorajamento de outras indústrias. 

As indústrias precisam consciencializar-se que as vantagens são desde o 

país ao planeta. Pacheco (2006) cita outras principais vantagens do reuso na 

indústria, para que se garanta uma produtividade sustentável, tais como: o aumento 

da eficiência e competitividade de mercado, a redução dos riscos de acidentes 

ambientais, a diminuição dos custos de produção, a melhorias nas condições de 

saúde e segurança do trabalhador e o melhoramento do relacionamento com órgãos 

ambientais. 
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3.  REUSO DE EFLUENTE COMO PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE 

 

Cerca de 70% do planeta é formado por água, porém somente 0,8% 

representa água doce possível de ser explorada. Tendo em vista a poluição e a 

complexidade de acesso para algumas dessas fontes, sobram somente 0,003% de 

água para o consumo (VON SPERLIN, 2005). 

A distribuição da água no planeta pode ser observada no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição de água existente no planeta 

 
Fonte: Von Sperlin (2005). 

 

Apesar de o Brasil possuir grande disponibilidade de recursos hídricos, estes 

não são distribuídos de maneira uniforme pelo país. As regiões com maior 

densidade populacional são as que possuem menor disponibilidade de água como 

pode ser observado na tabela 2 (GHISI, 2006). 

 

Tabela 2 – Área territorial, população e disponibilidade de água, em %, para as 
cinco regiões do Brasil. 

 
Fonte: Ghisi (2006). 
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A escassez cada vez maior em relação à disponibilidade de água com 

qualidade para consumo tem incentivado as indústrias a pôr em prática projetos de 

reuso de efluentes. O mesmo pode ocorrer com ou sem tratamento prévio, 

dependendo de qual situação se dará o consumo e do quanto o efluente está 

poluído. 

Sabe-se que, quem mais utiliza a água é a indústria, o quadro 2 dá alguns 

exemplos. 

 

Quadro 2 – Consumo de água em algumas indústrias 

 
Fonte: Von Sperlin (2005). 

 

De um modo geral, a quantidade de água necessária ao desenvolvimento das 

atividades industriais, bem como a quantidade da mesma, depende dos seguintes 

fatores: ramo de atividade e capacidade de produção (VON SPERLIN, 2005). 

O ramo de atividade da indústria, o qual define as atividades desenvolvidas 

na mesma, determina o grau de qualidade da água a ser utilizada, ressaltando-se 

que em uma mesma indústria podem ser utilizados vários tipos de água, com 

diferentes níveis de qualidade. Por outro lado, o porte da indústria, que está 

relacionado com a capacidade de produção, irá definir qual a necessidade de água 

para cada uso (VON SPERLIN, 2005). 

Entretanto, merece ser dito que parte da água utilizada por algumas indústrias 

já é água reaproveitada; a água é utilizada para resfriamento de equipamentos e 

produção de vapor, sendo depois de utilizada resfriada e reciclada, de forma a evitar 

poluição térmica dos rios e lagos onde ela é descarregada.  
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É evidente que o setor industrial tem sido cada vez mais demandado para 

aprimorar seus mecanismos de atuação, sendo convocado a contribuir para a 

melhoria das condições ambientais. Essa prática torna-se ainda mais relevante em 

um cenário global de mudanças climáticas e de escassez hídricas, exigindo que as 

ações correntes sejam executadas de acordo com os requisitos legais atuais, porém 

em conformidade também com as demandas do futuro. 

Nesse contexto, surgem as práticas sustentáveis de tratamento de efluentes: 

práticas capazes de transformar o esgoto em recursos que gerem valor para a 

indústria, de forma integrada e sustentável. 

O esgoto industrial previamente tratado pode ser reutilizado em diversas 

aplicações industriais, já citados. Há ainda usos que podem ser inseridos em uma 

etapa avançada do projeto de reuso, como na utilização de processos industriais 

específicos, na indústria de papel e papelão. 

Segundo Morelli (2005), o crescente consumo de água pelas indústrias tem 

feito do reuso uma necessidade primordial. Essa prática deve ser considerada parte 

de uma atividade mais abrangente que é o uso racional da água, o qual inclui 

também, a redução do consumo de água potável e a minimização da geração de 

efluentes. 

Para Hespanhol (2003), os elementos básicos para promover e regulamentar 

a prática do reuso de efluentes industriais são: 

• Definir os critérios de tratamento de efluentes para o reuso; 

• Estabelecer critérios para a avaliação econômico-financeira; 

• Estabelecer normas e programas para informação e educação; 

• Estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação; 

• Estabelecer uma política de reuso, definindo objetivos e metas; 

• Estabelecer uma legalização incluindo códigos de prática; 

• Estabelecer uma regulamentação, incluindo atribuições e responsabilidades. 

Pensar em maneiras de reutilizar o efluente industrial é uma forma de 

controlar perdas e evitar desperdícios. É por isso que o tratamento do esgoto tem 

um papel primordial na gestão dos recursos hídricos. Apesar de parecer algo óbvio, 

o reuso tomou forma no Brasil com a Resolução 54, de 2005, que estabelece os 

critérios gerais para a prática de reuso de água não potável, segundo o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 
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Com a prática da reciclagem e do reuso de efluentes, tem-se vários 

benefícios para as indústrias, dentre eles pode-se destacar os benefícios ambientais, 

sociais e econômicos, conforme detalhado a seguir. 

Como benefícios ambientais tem-se a redução do lançamento de efluentes 

nos rios e mares, o que permite obter-se água de melhor qualidade. Há acréscimo 

da disponibilidade de água para uso em setores mais necessitados (HESPANHOL, 

2003). 

Os benefícios sociais englobam o aumento na oportunidade de negócios na 

cadeia produtiva, incluindo maior número de empregos diretos e indiretos 

disponíveis, além da melhor imagem repassada para o restante da sociedade, no 

que tange a aplicação do desenvolvimento sustentável (HESPANHOL, 2003). 

A conformidade com a legislação ambiental (proteção ao meio ambiente), 

modificação dos padrões de consumo e produção são alguns dos benefícios 

econômicos (HESPANHOL, 2003). 

Para Dantas e Sales (2009) o reuso apresenta-se como uma das poucas 

possibilidades de atribuição para transformar o problema da escassez e unificar a 

responsabilidade social e ambiental, isto é, a atividade industrial é fonte potencial 

restauradora de água, por meio de práticas e utilização da legislação ambiental. 

Implantar técnicas ambientais que ajudam o desenvolvimento humano em sua 

vivência sustentável é um dos únicos caminhos que resta a indústria. Telles e Costa 

(2007) afirmam que a conscientização de tais práticas é realizada em escalas 

múltiplas e muito timidamente; ainda é uma questão limitada por contextos políticos, 

culturais, sociais, geográficos e econômicos. 

Para utilizar uma nova técnica tem de se antes de tudo, considerar a relação 

custo x benefício que se pode atingir com práticas de caráter sustentável na 

indústria. A implantação de técnicas que pretendem à reciclagem do efluente 

industrial é uma das alternativas mais inteligentes para racionalização dos recursos 

hídricos, sendo uma ação inteiramente envolvida na sustentabilidade, que por 

consequência volta na forma de custo x benefício, à medida que se pensa em 

recursos hídricos finitos, escassez de água, má distribuição, manutenção do ciclo 

produtivo industrial (TELLES; COSTA, 2007). 

O uso de efluente tratado na indústria ajuda a diminuição dos volumes 

gerados e que seriam despejados diretamente nos corpos hídricos, racionalizam a 

utilização da água potável dispondo maior volume de água procedente de 
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companhias para serem usadas no abastecimento da população, ajudam no controle 

da poluição e de impactos ambientais. 

A prática sustentável do uso de esgoto tratados no setor industrial prevê o uso 

de uma água de qualidade inferior à potável, mas que seria descartada sem 

qualquer utilização, e que se forma uma alternativa mais plausível para que sejam 

realizadas demandas menos restritivas quanto à qualidade (WEBER; CYBIS; BEAL, 

2010). Observando o contexto tratado pelos autores fica claro que a prática do reuso 

tem a capacidade de diminuir a emissão de poluentes industriais aos corpos d’água 

quando a água de reuso é inserida a alguma etapa ligada à atividade de produção. 

Assim, diante de alternativas eficazes e simples de reutilização dos recursos 

hídricos que são perdidos, o item chave é o planejamento das indústrias para fazer 

estas alternativas possíveis e aplicáveis, assegurando o desenvolvimento das 

necessidades de água nos diferentes ramos de atividades que constituem o 

desenvolvimento sócio econômico regional e nacional. 

Neste sentido, Pacheco (2006) sinaliza que o diálogo entre o setor industrial e 

órgãos ambientais é necessário para o incremento de ferramentas, práticas 

sustentáveis e ideias para que se possam atingir soluções adequadas para as 

questões e problemas de ordem ambiental, assim como na manutenção do 

desenvolvimento social e econômico sustentável. Espera‐se que as práticas 

sustentáveis gerem uma visão mais crítica por parte do setor produtivo industrial, 

com o intuito de identificar oportunidades de melhorias nos processos produtivos a 

fim de se obter mais o desenvolvimento de técnicas que visam à produção limpa e 

menos impactantes para o meio ambiente. 

O reconhecimento de recuperação de recursos e a implantação de ações de 

valorização do efluente são fatores que podem fazer a diferença no escopo de ações 

voltadas para a universalização sustentável dos serviços de esgotamento da 

indústria. Há de fatos barreiras em nível tecnológico, financeiro e de governança a 

serem superadas. Isso, no entanto serve de estimulo para que projetos inovadores 

sejam desenvolvidos e para que o setor industrial busque atualização contínua, 

objetivando até mesmo atrair novas fontes de investimento (PACHECO, 2006). 

O custo de investimento inicial para reuso de efluente pode ser recuperado ao 

longo do tempo por diminuir o custo com sua captação e lançamento do esgoto ou 

pela cobrança do lançamento em corpos hídricos, como já ocorre em algumas 

bacias hidrográficas. Do outro lado, os benefícios para o meio ambiente são 
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inúmeros: evita o lançamento de esgoto diretamente nos rios, permite a conservação 

de solo e aumentar a resistência à erosão, e preserva as nascentes ao diminuir a 

demanda de água potável. 

A busca por práticas mais eficiente para solucionar os problemas 

relacionados à degradação do meio ambiente, principalmente em função do 

desenvolvimento das atividades industriais, deu origem ao conceito de Prevenção da 

Poluição, que é definido da seguinte forma (DUNCAN, 1994): “Qualquer prática que 

reduz a quantidade ou impacto ambiental e na saúde, de qualquer poluente antes da 

sua reciclagem, tratamento ou disposição final, incluindo modificação de 

equipamentos e tecnologias, reformulação ou reconfiguração de produtos, 

substituição de matérias primas, melhoria organizacional, treinamento e/ou controle 

de inventário”. 

Os princípios básicos da prevenção da poluição conduzem a procedimentos 

de gerenciamento que consideram a hierarquia de atuação apresentada na figura 3. 

 

Figura 3 – Princípios básicos relacionados à prevenção da poluição 

 
Fonte: Adaptado de Duncan, 1994. 

 

Que a água é um insumo importante para os mais diversos setores industriais 

todos já sabem. Que é um recurso caro e escasso, também. Investir e praticar de 

forma sustentável o reuso de efluentes industriais é assegurar uma boa imagem 

ambiental. 
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4.  REUSO DE EFLUENTES PARA BENEFICIOS DO MEIO AMBIENTE 

 

A preocupação com a conservação dos recursos hídricos vem sendo 

discutida em âmbito mundial. Com a crescente exploração irregular e poluição 

descontrolada dos corpos d’água, poderá ocorrer uma escassez deste recurso tão 

importante para o desenvolvimento econômico e também para o equilíbrio do 

planeta. 

Legner (2013), descreve que as fontes de água doce existentes no planeta 

têm se esgotado cada vez mais, juntando isso ao aquecimento global, e às 

constantes poluição. 

Sabe-se que as indústrias são grandes consumidoras de água. Nesse 

sentido, em razão da diminuição da eficiência do sistema de água e esgoto em 

função da deterioração das instalações e desatualização tecnológica, junto com a 

crescente preocupação de preservação ambiental, as indústrias estão sendo 

impulsionadas a buscar fontes alternativas de água.  

A contaminação dos mananciais hídricos de todo o planeta tem sido cada vez 

mais frequentes nas variadas formas possíveis, diminuindo, assim, a oferta de água 

com considerável qualidade para os consumos tanto humano, quanto industrial. As 

principais formas de contaminação são águas de resíduos sem tratamento, produtos 

químicos, derramamento de petróleo, entre outros (LEGNER, 2013). 

Poluição é toda a alteração de uma ou mais propriedades naturais do meio 

ambiente causada por agentes de quaisquer espécies que possa ser prejudicial à 

segurança, saúde ou bem-estar da população que está sujeita a estes (PACHECO, 

2006). 

A prevenção da poluição pode ser vista como uma forma economicamente 

vantajosa para as indústrias protegerem o meio ambiente, protegendo a si mesmas 

de possíveis responsabilidades, infrações legais e despesas desnecessárias ou não 

previstas. 

Observando-se todos esses aspectos que denotam o crescimento da 

demanda de água, a baixa nas reservas disponíveis e a poluição crescente das 

fontes hídricas, a questão do reuso ou reutilização de efluentes tem sido de grande 

relevância (TELLES; COSTA, 2007). Isso porque a reutilização do efluente pode ser 

classificado como uma utilização mais eficaz da água, compreendendo o domínio de 

perdas, assim como a redução da geração de resíduos e gastos de água. 
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De acordo com o que afirma Dorigon e Tessaro (2010), em virtude do 

problema de escassez hídrica no planeta, a diminuição do seu consumo, bem como 

a sua utilização racional incluindo fontes e formas mais sustentáveis, tornou-se 

fundamental. Ou seja, promover o gerenciamento dos recursos hídricos usados, 

proporcionando sua futura utilização de maneira que não se cause danos ao meio 

ambiente. 

Dessa forma, a questão da substituição de fontes tradicionais por fontes 

alternativas, como as águas de reuso, se evidencia como solução mais aceitável 

para o suprimento de demandas menos exigentes no quesito qualidade, permitindo 

que as águas com alto padrão de qualidade sejam direcionadas a usos mais nobres 

(HESPANHOL, 2002). 

O reuso de efluente, quando adequadamente programados e bem 

conduzidos, promovem melhorias ambientais, tais como: minimização de descarte 

do esgoto nos corpos d’água, preservação dos lençóis subterrâneos e a 

conservação do solo.  

Segundo Santos (1993), fazer o reuso do efluente, também possibilita a 

redução dos desgastes das fontes de águas superficiais e subterrâneas, 

preservando o meio ambiente. Legner (2013), ressalta a redução de esgotos 

lançados nos corpos hídricos.  

Os melhoramentos ambientais promovidos pelo reuso de efluentes, 

especialmente em se tratando da manutenção dos mananciais é de suma 

importância. Esses benefícios são tão relevantes, que deixam as análises do custo-

benefício da implantação desses sistemas sem segundo plano como ponto chave 

para essa decisão, principalmente nos países em que se encontram em 

desenvolvimento, como o Brasil (HESPANHOL, 2002). 

Nesse sentido, a reutilização de efluentes não consiste apenas em ser um 

reuso para abastecer indústrias, mas também para avaliação dos descartes de 

resíduos nos corpos d’água receptores, no uso de cursos de água para navegação, 

atividades de lazer como a pesca, além da produção de energia elétrica. Por isso, a 

reutilização do efluente deve ser motivo de discussão quando se trata de processos 

de recursos hídricos, realizando etapas de grande relevância no planejamento, por 

exemplo, de bacias hidrográficas (SOUZA, 1997). 
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Milhões de toneladas de esgotos são jogadas nos corpos d’água sem nenhum 

tratamento, acarretando assim, milhões de mortes de pessoas e outros seres vivos 

que dependem deste recurso (ANA). 

De acordo com a Norma Brasileira – NBR 9648/86, esgoto sanitário é o 

despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industriais, água de infiltração e 

a contribuição pluvial parasitária. 

O esgoto sanitário é composto de 99,9% de água e 0,1% de sólidos que 

incluem: inorgânicos e orgânicos, dissolvidos e suspensos e mais os microrganismos 

(COGERH, 2007). 

Ainda de acordo com a Norma Brasileira – NBR 9648/86 o esgoto industrial é 

o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de 

lançamento de efluentes (Resolução CONAMA n. 357/2005). 

Conforme a população cresce, aumenta também a demanda por bens de 

consumo, que precisam ser produzidos em grande escala para atendê-la, forçando 

assim a expansão das indústrias. Como muitos dos responsáveis pela implantação 

destas atividades infelizmente não se preocupam com o destino e consequência de 

seus resíduos e de seus impactos sobre a água de que tanto necessitam esta, pode 

chegar a um patamar de poluição na qual sua remediação chega ao limite do 

inviável, prejudicando assim, todos ao redor que dependem dela (ANA). 

A água doce, recurso natural de importância ao ser humano e a natureza 

encontra-se ameaçada devido a sua escassez e qualidade. As crescentes 

agressões ao meio ambiente pelo homem acabam por comprometer tal recurso que 

cada vez mais vem sendo desperdiçado de diferentes formas, sobretudo nas 

grandes indústrias. Esse quadro é uma crescente preocupação mundial uma vez 

que a água potável é um recurso natural finito. 

Um dos fatores de desperdício de água potável é a falta de estudo e 

informação culminando no desconhecimento e falta de sensibilidade em relação à 

quantidade de água perdida pelo mau uso de dentro de uma indústria. 

Contribuem também para agravamento da situação os problemas de 

vazamento no sistema público de abastecimento sendo responsáveis por grande 

parcela do desperdício de água. (COGERH, 2007). 

Segundo Pacheco (2006) o uso racional da água é o conjunto de atividades, 

medidas e incentivos que tem como principais objetivos:  

• Redução da demanda de água;  
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• Melhoria do uso da água e redução das perdas e desperdícios; 

• Implantação de práticas e tecnologias para economia de água;  

• Informar e conscientizar os usuários. 

Ações são necessárias para a redução do consumo de água, tais como:  

• Campanhas educativas;  

• Detecção e reparos de vazamentos; 

• Troca de equipamentos convencionais por equipamentos com tecnologia 

que atenue a perda de água além de estudos para aproveitamento de água pluvial;  

• Reuso de efluentes. 

Pacheco (2006) define as medidas para conservação da água como 

convencionais ou não convencionais. As convencionais incluem: reciclagem e reuso 

de efluentes tratados.  Já as medidas não convencionais englobam: uso de águas 

cinzas. 

A adoção de tecnologias que visem economia da água somada a 

conscientização das industrias, tornam-se importantes ações com grande impacto no 

consumo final de água com benefícios tanto econômicos quanto ambientais, tais 

como: conservação dos recursos hídricos, economia nas contas de água e 

preservação do meio ambiente. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mais de um 

bilhão de pessoas no mundo não tem acesso a água potável e cerca de 4 mil 

crianças morrem diariamente em todo o globo em função de doenças relacionadas a 

água. No Brasil, embora haja avanços sócias nesta área, ainda 80% do esgoto é 

jogado nos corpos hídricos sem tratamento, contaminando tanto os cursos d’água, 

como também os lençóis freáticos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (ANA). 

Como o Brasil possui cerca de 12% de toda água doce do mundo, para evitar 

a degradação deste recurso, diversas empresas estão adotando, ainda que em 

pequena escala, procedimentos de produção mais sustentáveis tais como o reuso 

da água e também seu uso racional, com o intuito de proteger o meio ambiente, 

aliado ao aumento da competitividade de seus produtos e/ou serviços, e redução de 

seus custos de produção (ANA).  

A norma legal de reuso de água decorre das disposições da Resolução nº 54, 

de 28 de novembro de 2005, definida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) com base nas determinações da Lei 9.433/97 que dispõe sobre a Política 
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Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH), da ênfase ao uso sustentável da água. Esta 

Resolução estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reuso direto não potável de água, e das outras providências. 

Tendo como base seus parâmetros, os Estados e Municípios podem editar 

outras normas suplementares para adaptar às suas necessidades. De acordo com o 

art. 2o, III da Resolução 54/05. 

Existem muitas funções e procedimentos que não necessitam de água 

potável para serem realizada. Além da visível economia proporcionada pelo 

tratamento do efluente industriais, não sucederá nenhum dano ao meio ambiente. 

(HESPANHOL, 2002). 
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5.  CONCLUSÃO 

 

Considerada como fundamental para a vida, a água é um dos recursos mais 

preciosos presentes no planeta. No cenário mundial, que coloca a preocupação para 

com o meio ambiente em um patamar digno de reconhecimento, os cuidados 

necessários para com a água, oriundos tanto da ausência quanto da mesma estar 

contaminada, ganham cada vez mais adeptos em escala global, que demonstram 

isto através das mais variadas atitudes em prol da preservação. 

Os elevados custos da água para o setor industrial e a necessidade cada vez 

maior de elevados volumes deste recurso para atender a demanda crescente da 

produção tem levado as indústrias a avaliar as possibilidades do reuso de efluentes 

para fins que não necessitem de potabilidade. Com esta ação todos ganham, pois 

reduz a necessidade de abastecimento externo, e ainda como uma fonte adicional 

de águas de qualidade inferior, que certamente seria desprezada. 

Portanto, devido à preocupação crescente não só para com os recursos 

hídricos, tão valiosos para o planeta, quanto também para possuir vantagem 

competitiva frente ao mercado, aliado com redução de custos de produção, o reuso 

de efluente industrial veio realmente para ficar, todavia, tão ou até mesmo mais 

importante que o projeto a ser implementado, é o estudo detalhado e coerente de 

todas as variáveis envolvidas. 

Este trabalho também mostra que os esgotos tratados contribuem para a 

preservação dos recursos hídricos, necessidade esta que vem sendo defendida por 

especialistas de todos os países. Por fim pode-se concluir que existem várias 

possibilidades de reuso dos efluentes gerados, com destaque ao resfriamento 

industrial, lavagem de piso e maquinários, entre outros. 
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