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Resumo

Sabe-se que diversas regiões do país enfrentam uma severa crise hídrica,  sendo propostas
distintas maneiras de contornar esta situação. Este artigo apresenta como sugestão o reúso das
águas de esgoto, expondo situações onde este método é aplicável. As várias possibilidades de
aplicação da água de reúso relacionam-se aos diferentes métodos de tratamento do efluente,
fator diretamente relacionado ao custo e à avaliação do resultado obtido ao fim do processo.
Novas pesquisas fazem com que as técnicas de tratamento do efluente tornem a água de reúso
novamente  potável,  podendo  ser  consumida,  aplicada  na  agricultura  ou  empreendimentos
urbanos, porém, a desconfiança e desinformação tornam o reúso uma técnica pouco difundida
e muitas vezes criticada.
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Abstract

It’s known that the different regions of the country face a water crisis, thus, the different ways
of getting around this situation. This paper is a suggestion of an exponential water analysis
model,  which  aims  to  use  this  method.  As  the  various  possibilities  of  application  of  the
reference water are related to the different methods of treatment of the effluent, the question
of water at cost and the evaluation of the process to the process. New research makes effluent
treatment  techniques  quicker  to  return  water,  which  can  be  consummated,  applied  in
agriculture and urban enterprises, but mistrust and misinformation has become a little-known
and often critical technique.
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INTRODUÇÃO

Um questionamento crucial para a manutenção da ordem social relaciona-se à gestão

adequada dos recursos hídricos. A busca de um equilíbrio entre demanda e oferta de água é

abordada por Mancuso et. al. (2003) que relata preocupação não somente com a quantidade da

água ofertada, mas também com sua qualidade, nos centros urbanos e nas áreas periféricas

nacionais.

A  grande  extensão  nacional  faz  com  que  regiões  do  país  enfrentem  diferentes

realidades, sendo algumas assoladas por fortes chuvas enquanto outras sofrem com longas

secas. O contexto climático já está historicamente relacionado a algumas regiões porém o

diversificado conjunto de atividades humanas associado ao crescimento populacional exige

maior  efetividade política e tecnológica no desenvolvimento de ações de manejo da água.

Deparando-se com situações cada vez mais críticas de abastecimento, diversas empresas de

distribuição  de  água  decretaram sistema  de  racionamento  e  algumas  regiões  voltam seus

esforços para a perfuração de poços artesianos, construção de novas barragens ou mesmo a

transposição de rios. Entretanto, uma medida de grande impacto pode ser o reúso.

De acordo  com o artigo  2º  da  Resolução nº  54  de  28  de  novembro  de  2005,  do

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH reúso de água é o uso de água residuária

(esgoto,  água  descartada,  efluentes  líquidos  de  indústrias,  agroindústrias  e  agropecuária,

tratados ou não) que, depois de devido tratamento, encontra-se dentro dos padrões exigidos

para o uso desejado.

A aplicação de tal técnica representa não apenas um meio ecológico e sustentável de

manutenção de recursos hídricos, a medida proporciona uma solução viável financeiramente

para atividades econômicas, uma vez que confere valor a um material que seria descartado.

Segundo Hespanhol et. al. (2015) o reúso de água para fins não potáveis já é reconhecido e

aplicado em diversos países desenvolvidos  e  em desenvolvimento,  sendo o objetivo  atual

avançar na aplicação do reúso para fins potáveis.

 

IMPLANTAÇÃO DO REÚSO DE ÁGUA NA AGRICULTURA

Segundo  Cristina  et.  al. (2006)  a  agropecuária  é  o  setor  produtivo  brasileiro

responsável  pelo  consumo  de  aproximadamente  69%  do  volume  de  água  retirado  dos

mananciais.  Este  elevado  índice  torna  a  atividade  a  principal  consumidora  de  recursos
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hídricos, exigindo a implantação da técnica de reúso, sobretudo em períodos de diminuição

dos índices pluviométricos.

Conforme Mancuso et. al. (2003) a atual taxa de produção de alimentos só poderá ser

mantida através do estabelecimento e implantação de critérios inovadores de gestão da água.

Ainda segundo o autor, o aumento da taxa de produção não pode ser efetuado através apenas

da expansão da área de cultivada, uma vez que o índice de terra arável se aproxima muito de

seus limites de expansão.

Mediante a escassez de terras cultiváveis e a oferta cada vez mais reduzida de água

uma medida  eficaz  consiste  em recuperar  áreas  ditas  improdutivas,  seja  pela  carência  de

recursos minerais no solo ou pelos baixos índices pluviométricos e a baixa presença de água.

Neste contexto, áreas do Nordeste brasileiro destacam-se por iniciativas que além de obter

água para a irrigação encontraram um meio econômico de fornecer nutrientes ao solo.

Um projeto de grande destaque, obtendo premiações inclusive da ONU (Organização

das Nações Unidas) e da Caixa Econômica Federal, é sediado no município de Santana do

Seridó (RN). Nas proximidades do município não existe nenhum rio perene e a escassez de

chuvas dificulta a realização da pecuária, principal atividade financeira da cidade. O esgoto da

cidade, antes descartado, é submetido a tratamento e destinado para a irrigação de áreas de

plantio de palma forrageira.  Segundo Araújo  et.  al. (2016) um hectare de área plantada é

capaz de produzir 400 toneladas de palma por ano.

No Rio Grande do Norte outra ação baseada na utilização de água de reúso possui

destaque.  De acordo com Araújo  et.  al. (2016) na cidade de Pureza dez casas periféricas

possuem  sistema  de  coleta  de  esgoto  bancado  por  uma  propriedade  rural  que  utiliza  os

efluentes para a irrigação de um canavial destinado à produção de cachaça.

 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL BASEADOS NO

REÚSO

A construção civil  é um dos setores econômicos que mais  significativos  no Brasil,

onde a cada dia observamos novos empreendimentos sendo erguidos. A crescente procura por

imóveis  vem acompanhada  da  elevação  demográfica,  sobretudo  dos  grandes  centros.  No

entanto  o  aumento  populacional  não  se  gera  apenas  consequências  estruturais,  o  maior

número de pessoas dividindo uma mesma cidade exige maiores recursos hídricos ou ao menos

a melhor gestão dos recursos existentes. Neste contexto reaparece a ideia de reúso.
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A ação mais comumente empregada no meio urbano consiste na reutilização de parte

do esgoto domiciliar, redirecionando-a para a descarga. O esgoto domiciliar é classificado em

dois tipos principais, a água cinza e a água negra. A água cinza é todo efluente domiciliar

excluindo apenas  a  água negra,  parcela  eliminada  nas  descargas  levando consigo fezes  e

urina.

A água cinza segundo representa 71% de todo o esgoto domiciliar, o que torna viável a

sua reutilização. As águas cinza, por serem menos poluídas que as águas negras, tem recebido

atenção especial como alternativa para reúso, sendo direcionada para as descargas onde, no

Brasil, utiliza-se água potável, mesmo que sem necessidade (RAPOPORT, 2004).

A  possibilidade  de  reúso  de  água  em  projetos  imobiliários  exige,  no  entanto,

adequações na planta estrutural, planejadas preferencialmente na fase de desenvolvimento de

novos projetos. É necessário que o projeto hidráulico impeça o contato entre a água potável e

a água de reúso que deve ser direcionada exclusivamente aos vasos sanitários. Tal necessidade

exige, em primeiro momento, maior investimento financeiro, que, conforme o consumo do

empreendimento  poderá  ser  reposto  rapidamente,  tornando assim uma fonte  de  economia

financeira e hídrica (REZENDE, 2016).

Moruzzi  et. al. (2008) também sugere o reúso do esgoto doméstico para reserva de

incêndio, lavagem de automóveis e pisos. A não exigência de água potável para todos os fins

cotidianos pode ampliar de forma gradual a aplicação da técnica de reúso, tornando esta mais

difundida.

REÚSO PARA FINS POTÁVEIS

 A abordagem mais atual e também polêmica do reúso de água é a com fins potáveis.

Essa modalidade pode ser realizada por dois viés, o direto, onde o efluente é tratado e em

seguida destinado a uma estação de tratamento de água para ser encaminhado ao consumo, e o

indireto,  onde o efluente tratado é  destinado a um lago ou outra reserva hídrica para em

seguida passar pelas demais etapas.

A Organização Mundial da Saúde não recomenda o reúso direto de esgoto tratado,

aconselhando  a  retenção  do mesmo  em aqüíferos  subterrâneos  por  períodos  prolongados,

antes de se utilizar a água para o abastecimento público. Outra recomendação apontada por

pesquisadores é a utilização exclusiva de esgotos domésticos, uma vez que é relativamente
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difícil  identificar  adequadamente  os  diferentes  tipos  de  compostos  oriundos  de  efluentes

industriais (HESPANHOL, 2000).

O  reúso  de  água  com fins  potáveis,  apesar  de  se  mostrar  uma  solução  correta  e

aplicável  sobretudo futuramente,  é amplamente questionado e sofre com diversas opiniões

contrárias. A desinformação e a desconfiança de que as etapas de tratamento são capazes de

tornar efluentes novamente potáveis fazem com que a população se posicione contra o reúso

de efluentes. Segundo Araújo et. al. (2016) o reúso de água para irrigação de praças e campos

de futebol foi amplamente criticado na cidade de Santana do Seridó (RN).

PROCESSO DE TRATAMENTO

 O processo de tratamento  de efluentes  envolve diversas etapas,  sendo determinado

através de uma análise da origem e destino que água receberá. Um exemplo disso consiste em

uma rápida comparação entre o uso na agricultura e com fins potáveis.

Na aplicação do método de reúso para a agricultura a presença de algumas substâncias

é benéfica ao solo e algumas vezes até pretendida. Matérias orgânicas dispersas na água ao

serem lançadas no solo auxiliam a adubação do mesmo, proporcionando inclusive o aumento

de produtividade do terreno de plantio. Enquanto que na agricultura a presença de matérias

orgânicas é aceitável o mesmo não pode ser considerado para fins potáveis, nessa finalidade

objetiva-se o maior grau de potabilidade, tendo que ser reduzido/retirado quaisquer traços de

impureza.  Segundo Rezende  et.  al. (2016) para se obter um tratamento de alta  qualidade,

adequado  ao  uso  potável,  são  necessários  processos  avançados  envolvendo  membranas  e

adsorção em carvão ativado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foram expostas experiências brasileiras de reúso de águas. Esta técnica

possui aplicação para processos agrícolas, urbanos/industriais e até mesmo para fins potáveis

representando um importante instrumento na gestão de recursos hídricos. As técnicas de reúso

apresentadas possuem benefícios ambientais podem ser substanciais, reduzindo os impactos

quantitativos e qualitativos nos recursos hídricos.

Entretanto,  a  difusão  das  técnicas  de  reúso exige  definição  da  aplicação  desejada,

sendo essa análise fundamental para a definição do processo de tratamento ao qual o efluente

será submetido. O tratamento escolhido determinará o grau de riscos aceitáveis bem como o
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custo da operação. Os aspectos econômicos relativos à implantação de tecnologias de reúso

deveram  ser  analisados  partindo-se  do  levantamento  da  demanda  de  água  utilizada  no

processo onde se deseja implantar o modelo, considerando em seguida os custos envolvidos

no processo de instalação e operação do módulo de tratamento para, a partir destes dados,

determinar o período necessário para que o investimento passe a representar economia.

O  menor  investimento  relacionado  à  adoção  das  técnicas  de  reúso  com  fins  não

potáveis auxilia na sua difusão em atividades relacionadas à construção civil e, sobretudo, à

agricultura, minimizando o uso de fontes naturais. Contudo mesmo essas aplicações exigem o

estabelecimento de padrões de proteção à saúde e qualidade.

Vale  ressaltar  que neste  artigo  foram apresentados  aspectos  gerais  da aplicação  da

técnica de reúso, indicando casos onde a aplicação obteve sucesso e representou benefícios

econômicos e ambientais. Uma vez apresentada a viabilidade da técnica é necessário que estes

conhecimentos sejam difundidos e recebam incentivos governamentais. Além dos incentivos

governamentais ações como a transposição de efluentes de capitais e grandes cidades podem

representar  uma  transformação  significativa  em  regiões  como  o  semi-árido  nordestino,

utilizando os efluentes para irrigar e auxiliar a adubação de solos.

Apesar de conhecida e aplicada, sobretudo no exterior, os métodos de tratamento de

efluentes necessitam de novos estudos, para que assim sejam desenvolvidos tratamentos mais

eficazes que melhorem a qualidade da água obtida no fim do processo e se torne possível e

viável o reúso para fins potáveis.
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