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1. O CONSÓRCIO PCJ 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (Consórcio PCJ), é uma associação de 

direito privado e sem fins lucrativos. É composto 

por municípios e empresas e tem por objetivo a 

gestão dos recursos hídricos e a recuperação dos 

mananciais de sua área de abrangência, entre outros. 

A base do trabalho da entidade está na conscientização de todos os setores da 

sociedade sobre a problemática dos recursos hídricos da região, no 

planejamento e no fomento as ações de recuperação dos mananciais. 

Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio atua com independência 

técnica e financeira. A entidade arrecada e aplica recursos em programas 

ambientais, conforme seu Plano de Atuação bienal aprovado pelo Conselho de 

Consorciados. 

A finalidade da entidade é contribuir para a implantação de um sistema de 

gestão descentralizada dos recursos hídricos e desenvolver, em parcerias com 

entidades públicas e privadas, projetos e ações práticas para a recuperação e 

preservação dos rios das bacias PCJ, de forma a garantir o desenvolvimento 

econômico e sustentável da região, através do planejamento e fomento de 

ações para a gestão dos recursos hídricos, integração regional e 

conscientização ambiental. 

A entidade participa dos Comitês das Bacias PCJ, em nível estadual e federal, 

dos quais atua no segmento da Sociedade Civil, além de desde 2005 exercer 

as funções de Agência de Água na cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 

domínio da União. 
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Programas do Consórcio PCJ 

 Programa de Gestão de Bacias Hidrográficas 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Proteção aos Mananciais 

 Programa de Racionalização, Combate às Perdas de Água e               

Saneamento 

 Programa de Resíduos Sólidos 

 Programa de Sistema de Monitoramento das Águas 

 Programa de Apoio aos Consorciados 

 Programa de Cooperação Institucional 

 Programa de Desenvolvimento Tecnológico - Grupo das Empresas 

 Programa de Investimentos (R$ 0,01/m³) 

 Entidade Delegatária - Agência de Água PCJ 
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O Consórcio PCJ utiliza ferramentas de gestão para o fomento de ações nas 

bacias PCJ, cuja área é de pouco mais de 15.300 km², que estão em sua maior 

parte no Estado de São Paulo (92,5%) e o restante (7,5%) em Minas Gerais. 

As bacias PCJ possuem 62 municípios com sede na região, sendo 58 paulistas 

e 4 são mineiros. 

Com mais de 5 milhões de habitantes, a região é uma das mais importantes do 

Brasil, em face de seu desenvolvimento econômico, que representa cerca de 

5% do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. No entanto, a escassez dos 

recursos hídricos ameaça toda essa prosperidade, pois a produção de água 

bruta no período de estiagem fica com situação critica para o abastecimento. 

A situação se agrava com a reversão de até 31 m³/s de água pelo Sistema 

Cantareira, na qual abastece aproximadamente 50% da Região Metropolitana 

de São Paulo. 

A má qualidade da água também contribui para a escassez na região das 

bacias PCJ, que dispõem em 2009 de aproximadamente 45% de esgoto 

doméstico tratado e de 92% das cargas industriais orgânicas removidas. 

O Consórcio PCJ valoriza o trabalho técnico com objetivo de vencer as 

divergências pessoais e político-partidárias, próprias das articulações 

intermunicipais. A integração dos municípios e empresas e a busca de 

soluções globais têm marcado sua atuação. 

Assim, juntamente com prefeituras, serviços de saneamento e empresas 

consorciadas, a entidade trabalha para aumentar o índice de tratamento de 

esgoto doméstico e efluente industrial, reduzir as perdas nos sistemas de 

distribuição e aumentar o reuso da água na região das bacias PCJ. 

Para isso, o Consórcio PCJ dentro de seus programas possui algumas 

importantes conquistas, como o Programa de Proteção aos Mananciais, que 

traz como principais resultados o plantio de 2,5 milhões de mudas nativas, a 

capacitação de proprietários rurais, dentre outras inúmeras atividades e ao 

Programa de Educação Ambiental, onde através do Projeto Semana da Água, 

já foram capacitadas mais de um milhão de estudantes. 
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Dessa forma firmou-se a parceria do Consórcio PCJ com a PETROBRAS -  

Refinaria de Paulínia - REPLAN, para o desenvolvimento e aplicação das 

atividades relativas ao item 9 da Deliberação 058/2006 dos Comitês PCJ, 

relacionados a Política Públicas voltadas a reuso da água. 

  
2. A FUNDESPA 

 

A FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AQUÁTICAS - FUNDESPA, 

constituída em 1989 pelos docentes, técnicos e alunos do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo - IOUSP, é uma instituição de 

caráter educacional e científico, de direito privado e sem fins lucrativos, voltada 

ao estudo, pesquisa e desenvolvimento de projetos ambientais. A FUNDESPA 

celebra convênios, acordos ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, executando suas análises através de um corpo de 

técnicos e consultores do mais alto nível nacional e internacional. A Fundação 

de Estudos e Pesquisas Aquáticas - FUNDESPA vem atuando em diagnósticos 

e monitoramentos com diversas empresas localizadas em pólos industriais, em 

situações semelhantes ao do presente caso. O objetivo dos diversos estudos 

tem sido o monitoramento da qualidade ambiental, avaliação dos efeitos de 

lançamentos de efluentes, diagnósticos de características oceanográficas, 

avaliação de áreas atingidas por vazamentos, além da elaboração de estudos 

de impactos ambientais e respectivo relatório de impacto do meio ambiente, 

entre outros.  
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3. O CIRRA 

 

O CENTRO INTERNACIONAL DE REFERÊNCIA EM REUSO  DE ÁGUA - 

CIRRA/IRCWR é uma entidade sem fins lucrativos, vinculada à Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Esta característica institucional 

privilegiada permite a integração a uma infra-estrutura científica atualizada, 

composta por membros qualificados, com potencial para atender às demandas 

do setor. Com o objetivo de promover e disponibilizar recursos técnicos e 

humanos para estimular práticas conservacionistas, o CIRRA, tem como 

funções básicas desenvolver pesquisas e tecnologias adequadas, proporcionar 

treinamento e divulgar informações visando à promoção, a institucionalização e 

a regulamentação da prática de REUSO  no Brasil. 
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4. INTRODUÇÃO 
 

A água, insumo essencial à preservação da vida no nosso Planeta, vem sendo 

motivo de preocupação em todo o mundo pelos sinais de crescente escassez e 

deterioração. A distribuição irregular dos recursos naturais no espaço, em 

relação à concentração populacional é um fator que está diretamente 

relacionado à disponibilidade de água para os diferentes usos.  

 

A necessidade de gerenciamento adequado dos recursos hídricos disponíveis, 

torna-se cada vez mais relevante à medida que cresce a demanda e diminui a 

oferta. Assim, o principal objetivo de um processo de gestão é o de proteger, 

recuperar e utilizar os recursos hídricos de maneira racional e sistemática, 

visando satisfazer as crescentes demandas da população, assegurando seu 

uso para as gerações futuras. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS BACIAS PCJ 

 
5.1. Caracterização das bacias PCJ 

O Estado de São Paulo foi dividido em 22 Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - UGRHI, com base em fatores e características físicas, 

climáticas, sociais e econômicas. Dentre essas 22 unidades destaca-se a 

UGRHI - PCJ, constituída palas bacias dos rios Piracicaba com 11.320 km2, 

Capivari com 1.570 Km2 e Jundiaí com 1.150 Km2, cujos cursos d�água são os 

principais afluentes da margem direita do Tietê Médio Superior.  

 

As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí têm 92,6% de sua extensão 

localizada no Estado de São Paulo e 7,4%, no Estado de Minas Gerais. 

Abrangem uma área de 15.303 km², compreendendo 58 municípios paulistas e 

4 mineiros, além de outros 14 municípios que possuem apenas parte de seus 

territórios dentro das bacias (CBH, 2006). 
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A Bacia do Rio Piracicaba apresenta uma extensão aproximada de 250 km, 

desde suas cabeceiras na Serra da Mantiqueira, no Estado de Minas Gerais, 

até a sua foz no Rio Tietê. Esta bacia está sub-dividida em quatro sub-bacias 

que são: Camanducaia, Jaguari, Atibaia e Corumbataí. 

 

A Bacia do Rio Capivari tem 180 km de extensão, desde as cabeceiras na 

Serra do Jardim,  entre os municípios de Itatiba e Jundiaí e a montante de 

Louveira até a foz, no Rio Tietê, município de Tietê, e a Bacia do Rio Jundiaí se 

estende por 110 km, desde a Serra da Pedra Vermelha, no município de 

Mairiporã até sua foz em Salto no Rio Tietê.  

No Mapa 1 são apresentadas as Unidades de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos no Estado de São Paulo e na figura 1 são apresentadas as 

porcentagens de contribuição em áreas de cada sub-bacia. 

 

 

Mapa 1: Unidades de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado de 
São Paulo - Fonte: www.rededasaguas.org.br 

 

http://www.rededasaguas.org.br
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Mapa 2 - Localização das Bacias PCJ 

 

 
 

Figura 1: Porcentagem de contribuição em área de cada sub-bacia 

Fonte: CBH-PCJ (2004) 
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5.2. Caracterização sócio-econômica das bacias PCJ 

 
As bacias PCJ englobam 62 municípios, com uma população total de 

4.355.173 habitantes, dos quais mais de 94% residem em áreas urbanas 

(IBGE, 2000). Segundo o Plano de Bacias Hidrográficas do PCJ (CBH, 2006), 

os dez municípios mais populosos, somando 65,4% do total populacional, são 

Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, Sumaré, Americana, Santa Bárbara 

D´Oeste, Rio Claro, Hortolândia e Indaiatuba.  

 

As regiões de Limeira, Piracicaba e Rio Claro, e os eixos ao longo das rodovias 

Fernão Dias e Anhanguera são considerados os principais centros urbanos das 

Bacias PCJ. Segundo Carvalho e Braga (2001), os municípios constituintes 

dessas bacias apresentam, em geral, um avanço da urbanização de maneira 

desordenada, causando a degradação progressiva de áreas de mananciais, 

com a implantação de loteamentos irregulares e ocupação incompatível com a 

capacidade de suporte do meio. A urbanização nesses municípios é um 

processo impactante no meio ambiente, principalmente no que se refere à 

qualidade dos recursos hídricos. 

 

Os usos predominantes do solo são as pastagens (39,06%) e o plantio de 

cana-de-açúcar (33,61%). De acordo com o Plano das Bacias Hidrográficas 

PCJ (CBH, 2006), a agricultura tem apresentado crescimento no território 

paulista nas últimas décadas. As matas nativas representam apenas 7,3% da 

área das bacias. A figura 2 apresenta a distribuição do uso e ocupação das 

terras nas bacias PCJ. 
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Figura 2: Distribuição do uso e ocupação das terras nas bacias PCJ 
Fonte: Adaptado de CBH (2004) 

 

Observa-se, atualmente, no âmbito do estado de São Paulo, a crescente 

importância econômica dos municípios constituintes das bacias PCJ. De 

acordo com a SEADE (2002), esses municípios representam cerca de 18% do 

PIB do Estado, sendo que as sub-bacias dos rios Atibaia, Piracicaba e 

Camanducaia, possuem uma contribuição relativa na economia das bacias PCJ 

de 40%, 24% e 24%, respectivamente.  

 
5.3. Caracterização ambiental e sanitária das bacias PCJ 
 
O potencial de recursos hídricos superficiais das bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí não está totalmente à disposição para uso na própria região, 

pois uma parcela é revertida, através do Sistema Cantareira, para a bacia do 

Alto Tietê. Esse sistema é o principal produtor de água potável da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), sendo responsável pelo abastecimento 

de aproximadamente 50% de sua população (CBH, 2006). 

 

Além disso, ocorre, também, a reversão das águas do rio Atibaia para o rio 

Jundiaí Mirim, a reversão das águas da sub-bacia de Atibaia para as bacias do 

Capivari e Piracicaba e, ainda, da sub-bacia do Jaguari para as sub-bacias dos 
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rios Atibaia e Piracicaba. A tabela 1 apresenta o balanço hídrico superficial 

para as bacias PCJ.  

 

 

Tabela 1: Balanço hídrico superficial para as bacias PCJ 

 
Sub-Bacia 

Vazão 
Disponível 

(m3/s) 

Vazão 
Captada 

(m3/s) 

Vazão 
Lançada 

(m3/s) 

Balanço 
hídrico 

Balanço 
hídrico / 
Vazão 

disponível 
(%) 

Rio Piracicaba 8,160 8,779 7,995 7,376 90,4 

Rio Corumbataí 4,704 3,996 1,029 1,737 36,9 

Rio Jaguari 6,519 7,230 2,351 1,640 25,2 

Rio 

Camanducaia 
3,593 1,011 0,331 2,913 81,1 

Rio Atibaia 7,403 10,123 6,549 3,829 51,7 

Total Piracicaba 30,379 31,139 18,255 17,495 57,6 

Total Rio 

Capivari 
2,382 6,333 4,534 0,583 24,5 

Total Rio Jundiaí 3,298 3,859 2,783 2,222 67,4 

PCJ 36,059 41,331 25,072 20,300 56,3 

Fonte: CBH-PCJ (2004) 

 

Como observado através do balanço hídrico, as bacias dos rios Jaguari, 

Corumbataí e Capivari estão com mais de 50% de seus recursos disponíveis 

comprometidos. (CBH, 2004). 

 

Com relação à qualidade das águas superficiais, os principais rios constituintes 

das bacias PCJ sofrem, em geral, a influência do lançamento de esgotos 

sanitários in natura e/ou descargas remanescentes de origem industrial, 

apresentando processo de eutrofização e crescimento excessivo de algas.  
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As águas subterrâneas apresentam em geral boa qualidade, permitindo seu 

uso sem restrições para o abastecimento público, indústria, irrigação e criação 

de animais (CBH, 2006). 

 

A implantação de sistemas adequados de abastecimento de água, coleta e 

transporte de efluentes tem grande influência sobre a saúde pública. Do ponto 

de vista econômico, a disponibilidade de água em quantidade e qualidade 

adequadas se traduz no desenvolvimento industrial e agrícola de uma região. 

 

Atualmente, de acordo com Piacente (2005), os principais problemas sócio-

ambientais nessas três bacias dizem respeito à questão hídrica. O excessivo 

uso de água utilizado para suprir as demandas necessárias para a expansão 

das cidades, do crescimento industrial e da agricultura, e o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais sem tratamento prévio inviabilizam, muitas 

vezes, a utilização, á jusante, desse recurso, nos principais mananciais dessa 

região. 

 

De acordo com o Relatório da Situação dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ 

(CBH, 2004), o índice de atendimento de água em 2003 era igual a 98,32% 

para municípios com população entre 50.000 a 150.000 habitantes e igual a 

98,83% para municípios com número de habitantes superior a 150.000. Com 

relação à coleta de esgotos sanitários, o índice de atendimento nas bacias PCJ 

era igual a 85,10%, sendo que a porcentagem de esgoto tratado era de apenas 

16,3%. 

 

A crescente urbanização e industrialização têm como conseqüência um maior 

comprometimento da qualidade das águas dos rios e reservatórios, devido, 

principalmente, à maior complexidade de poluentes que estão sendo lançados 

no meio ambiente e à deficiência do sistema de coleta e tratamento dos 

esgotos. 

 

A partir de 2002, a CETESB tem utilizado índices específicos para classificação 

dos principais usos dos recursos hídricos. Dentre eles, destaca-se o IAP - 

Índice para fins de Abastecimento Público. O mapa 3 apresenta a Unidade de 
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Gerenciamento dos Recursos Hídricos de número 5 (UGRHI5) - Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, segundo denominação dada pela CETESB, onde é possível 

observar estes índices para os principais rios da bacia.  

 
Mapa 3: Unidade de gerenciamento dos recursos hídricos de número 5 

(UGRHI 5) - Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Fonte: adaptado de Relatório da 

CETESB (2005) 

 
6. CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 

 
A conservação da água pode ser definida como o conjunto de ações que 

favorece a economia da água nos mananciais, nos sistemas públicos de 

abastecimento e nos sistemas prediais.  

 

Segundo Mierzwa e Hespanhol (2005), a disponibilidade de água em qualquer 

local é variável no tempo e no espaço, em razão das condições de cada região 

e pode ser afetada pelas atividades humanas - seja pela demanda excessiva 

ou por problemas de poluição resultantes do lançamento de esgotos 

domésticos e efluentes industriais. Assim, a produção de água com qualidade 

dentro dos padrões de potabilidade torna-se cada vez mais onerosa, o que 
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exige maior atenção quanto às prioridades do uso dos recursos hídricos para 

as diferentes finalidades. 

 

De acordo com Hespanhol (2003), �o conceito de substituição de fontes 

mostra-se como a alternativa mais plausível para satisfazer a demandas menos 

restritivas, liberando as águas de melhor qualidade para usos mais nobres, 

como o abastecimento doméstico. As águas de qualidade inferior como os 

esgotos, águas de chuva, águas de drenagem agrícola e águas salobras 

devem, sempre que possível, ser consideradas como fontes alternativas para 

os usos menos restritivos�.  

 

Desta maneira, a implementação de práticas que busquem o uso racional, o 

aproveitamento de águas pluviais e o reuso  de água é de fundamental 

importância para a conservação desse recurso e para o desenvolvimento 

sustentável de uma região. 

 

6.1. Uso racional x desperdício de água 

 
O uso racional da água envolve ações tecnológicas e mudanças culturais, 

visando à conscientização da população quanto ao desperdício de água. Em 

edificações, por exemplo, o uso racional de água pode ser implementado 

através das seguintes medidas: 

 Gerenciamento da demanda, com substituição dos aparelhos 

hidráulicos usuais por aparelhos economizadores, como as torneiras 

temporizadas; 

 Controle de vazamentos e desperdícios; 

 Utilização de fontes alternativas, como a água da chuva e água 

cinza; 

 Manutenção dos sistemas prediais através de medidas corretivas e 

preventivas; 

 Utilização de sistema de medição setorizada que compreende a 

instalação de hidrômetros em cada unidade habitacional, entre outros. 
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Um dos maiores problemas enfrentados pelas companhias de abastecimento 

no Brasil é o desperdício de água. Segundo Leal (2000), o índice de perda 

física (real) e o prejuízo financeiro no país é muito alto, se comparado com 

outros países. De acordo com Sabesp (2003), em São Paulo, as perdas totais 

atingiram 34,1% da água produzida, sendo que deste total 16,6% eram 

representados pelas perdas reais (vazamentos nas redes de distribuição e 

ramais) e 17,5% pelas perdas aparentes (decorrentes de erros de medição em 

hidrômetros, ligações clandestinas e falhas de cadastro, etc.) Grande parte dos 

vazamentos em edificações está localizada no ramal predial que corresponde 

ao trecho de ligação entre a rede de distribuição e o cavalete.  

 

Na tabela 2 é apresentado o percentual de perdas em diversos pontos de 

ramais prediais. 

 

Tabela 2: Percentual de perdas em ramais prediais 

PONTOS PERDAS % 

Registros 0,2 

Anéis 1,1 

União simples 1,1 

Junta 0,9 

Hidrantes 1,7 

Tubos partidos 13,6 

Tubos rachados 2,3 

Tubos perfurados 12,9 

Fonte: SILVA et al (1998) 

 
Tabela 3: Percentual de vazamentos em acessórios de redes de 

distribuição 

TUBO OU CONEXÃO PERDAS % 

Rosca Folgada 24,7 

Registro Defeituoso 1,3 

Ferrule defeituoso 0,8 

Colar de tomada folgado 4,1 
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Rosca Partida 19,2 

Tubo perfurado 13,9 

Niple Quebrado 1,0 

Rosca quebrada 7,3 

Rosca defeituosa 2,1 

Fonte:SILVA e al (1998) 

 
No Brasil, foi implementado em 1996 o Programa de Uso Racional da Água em 

Edifícios - PURA, desenvolvido pela SABESP em parceria com o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas e com a Universidade de São Paulo - USP. O objetivo 

primordial deste programa é o gerenciamento racional da demanda e do 

consumo de água. Como exemplo da abrangência deste projeto podem ser 

citadas as ações aplicadas na Universidade de São Paulo:  

 Detecção e correção de vazamentos; 

 Troca de aparelhos convencionais por aparelhos economizadores de 

água; 

 Campanhas educacionais e; 

 Reaproveitamento da água dos destiladores. 

 

Como conseqüência dessas ações, destaca-se a diminuição no consumo da 

água, que passou de 142.247 m3/mês para 105.377 m3/mês, representando 

uma redução de 31,10%. O consumo per capita foi reduzido de 120,31 

L/hab.dia para 107,5 L/hab.dia. SANTOS et al. (2001) apresentaram um estudo 

para a cidade de Curitiba e sua região metropolitana, simulando a economia de 

água alcançada quando da substituição das bacias sanitárias tradicionais de 12 

litros por bacias sanitárias economizadoras de 6 e 9 litros.  

 

A conclusão a que chegaram os autores foi de que, para o ano de 2010, caso 

tal substituição fosse realizada somente pelas novas construções, a economia 

de água poderia atingir 231 L/s. Através dessa considerável economia de água, 

seria possível abastecer uma população de 92.400 habitantes.  
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Aprimorar as atividades nas quais a água é utilizada, de modo a reduzir o 

consumo, diminuir a captação de água dos mananciais e também as vazões de 

efluentes lançados para o ambiente, tem sido uma tendência mundial. A 

importância da preservação dos recursos naturais vem motivando os gestores 

no sentido de fazer o melhor uso dos recursos hídricos disponíveis.  

 

Assim, o estudo de práticas de reuso  de água constitui uma ferramenta 

importante na gestão dos recursos hídricos. Entretanto, é preciso enfatizar que 

estas práticas só devem ser consideradas após a implantação de ações que 

possam trazer a redução do consumo, através da otimização do uso da água. 

 
7. REUSO  DE ÁGUA 
 
7.1. Introdução 
A Agenda 21, documento básico produzido pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, junho de 

1992) com o objetivo de preparar o mundo para os desafios do século 21, 

dedicou importância especial ao reuso ,  recomendando aos países 

participantes, a implementação de políticas de gestão dirigidas para o uso e 

reciclagem de efluentes, integrando proteção da saúde pública de grupos de 

risco com práticas ambientais adequadas. 

 

No Capítulo 21 - �Gestão ambientalmente adequada de resíduos líquidos e 

sólidos�, Área Programática B - �Maximizando o reuso  e a reciclagem 

ambientalmente adequada�, estabeleceu, como objetivos básicos: "vitalizar e 

ampliar os sistemas nacionais de reuso  e reciclagem de resíduos", e "tornar 

disponível informações, tecnologia e instrumentos de gestão apropriados para 

encorajar e tornar operacional, sistemas de reciclagem e uso de águas 

residuárias". 

 

A prática de uso de águas residuárias também é associada às seguintes áreas 

programáticas incluídas nos capítulos 14 - �Promovendo a agricultura 

sustentada e o desenvolvimento rural�, e 18 - �Proteção da qualidade das 

fontes de águas de abastecimento - Aplicação de métodos adequados para o 
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desenvolvimento, gestão e uso dos recursos hídricos�, visando a 

disponibilidade de água "para a produção sustentada de alimentos e 

desenvolvimento rural sustentado" e "para a proteção dos recursos hídricos, 

qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos". 

 

Uma primeira demonstração de vontade política, direcionada à 

institucionalização do reuso de água no Brasil, ocorreu durante a "Conferência 

Interparlamentar sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente" realizada em 

Brasília, em dezembro de 1992, recomendando, sob o item Conservação e 

Gestão de Recursos para o Desenvolvimento (Parágrafo 64/B), que se 

envidasse esforços, em nível nacional, para "institucionalizar a reciclagem e 

reuso  sempre que possível e promover o tratamento e a disposição de 

esgotos, de maneira a não poluir o meio ambiente". 

 

7.2. Necessidade de reuso 

 
Nas regiões áridas e semi-áridas, a água se tornou um fator limitante para o 

desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Planejadores e entidades 

gestoras de recursos hídricos, buscam novas fontes de recursos para atender 

às demandas crescentes, principalmente dos setores domésticos e industriais.  

 

No polígono das secas do nosso nordeste, a dimensão do problema é 

ressaltada por um anseio, que já existe há quase oitenta anos, para a 

transposição do rio São Francisco, visando o atendimento da demanda dos 

estados não riparianos, da região semi-árida, situados ao norte e a leste de sua 

bacia de drenagem.  

 

Diversos países do oriente médio, onde a precipitação média oscila entre 100 e 

200 mm por ano, dependem de alguns poucos rios perenes e pequenos 

reservatórios de água subterrânea, geralmente localizados em regiões 

montanhosas, de difícil acesso. Em muitos desses países, a água potável é 

proporcionada através de sistemas de dessalinização da água do mar e, devido 

à impossibilidade de manter uma agricultura irrigada, mais de 50% da demanda 



23 
 

de alimentos é satisfeita através da importação de produtos alimentícios 

básicos.  

 

O fenômeno da escassez não é, entretanto, atributo exclusivo das regiões 

áridas e semiáridas. Muitas regiões com recursos hídricos abundantes, mas 

insuficientes para satisfazer demandas excessivamente elevadas, também 

experimentam conflitos de usos e sofrem restrições de consumo, que afetam o 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida.  

 

A bacia do Alto Tietê, por exemplo, que abriga uma população de 

aproximadamente 20 milhões de habitantes e um dos maiores complexos 

industriais do mundo, dispõe, pela sua condição característica de manancial de 

cabeceira, vazões insuficientes para a demanda da Região Metropolitana de 

São Paulo e municípios circunvizinhos.  

 

Esta condição tem levado à busca incessante de recursos hídricos 

complementares de bacias vizinhas, que trazem, como conseqüência direta, 

aumentos consideráveis de custo, além dos evidentes problemas legais e 

político-institucionais associados. 

 

Esta prática tende a se tornar cada vez mais  restritiva, face à conscientização 

popular, arregimentação de entidades de classe e ao desenvolvimento 

institucional dos comitês de bacias afetadas pela perda de seus valiosos 

recursos hídricos. 

 

Nessas condições, o conceito de "substituição de fontes" se mostra como a 

alternativa mais plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, 

liberando as águas de melhor qualidade para usos mais nobres, como o 

abastecimento doméstico.  

 

Em 1985, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, estabeleceu 

uma política de gestão para áreas carentes de recursos hídricos, que suporta 

este conceito: "a não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de 
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boa qualidade deve ser utilizada para usos que toleram águas de qualidade 

inferior" (United Nations, 1958). 

 

As águas de qualidade inferior, tais como esgotos, particularmente os de 

origem doméstica,águas de drenagem agrícola e águas salobras, devem, 

sempre que possível, ser consideradas como fontes alternativas para usos 

menos restritivos.  

 

O uso de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento dessas fontes se 

constitui hoje, em conjunção com a melhoria da eficiência do uso e o controle 

da demanda, na estratégia básica para a solução do problema da falta 

universal de água. 

 

7.3. Conceituação de reuso 
 

O reuso  de água pode ser definido como �uso de efluentes tratados ou não 

para fins benéficos, tais como irrigação, uso industrial e fins urbanos não 

potáveis� (Mierzwa & Hespanhol, 2005). De maneira geral, esta prática pode 

ser implantada de duas maneiras distintas (Mierzwa, 2002): 

 
a) Reuso direto de efluentes: neste caso, o efluente originado por um 

determinado processo é diretamente utilizado em um processo subseqüente, 

pois suas características são comparáveis com os padrões de qualidade da 

água utilizada. Esse tipo de reuso é conhecido como reuso em cascata. 

 
b) Reuso de efluentes tratados: esta é a forma de reuso que tem sido mais 

utilizada na indústria e consiste na utilização de efluentes já submetidos a um 

processo de tratamento. Outras conceituações são destacadas a seguir, de 

acordo com diferentes autores (Lavrador Filho (1987); OMS (1973); Mierzwa e 

Hespanhol (2005)): 

 
c) Reuso parcial de efluentes: é uma variação do reuso em cascata e 

consiste na utilização de uma parcela do efluente gerado. Este processo é 
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indicado quando ocorre a variação da concentração dos contaminantes no 

efluente com o tempo.  

 

d) Reuso indireto: uso de efluentes líquidos que tenham sido transportados 

até o local de utilização, após passagem ou não por um sistema de tratamento, 

submetidos à diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, 

como por exemplo a reutilização de águas das barragens de rejeito e a recarga 

de aqüíferos.  

 

e) Reuso planejado: uso adequadamente concebido e disciplinado, direto ou 

indireto de efluentes líquidos, tratados ou não, mantendo-se, 

permanentemente, o controle da qualidade da água associado à modalidade de 

uso correspondente.  

 
f) Reuso não planejado: uso não deliberado, incidental ou inconsciente, direto 

ou indireto, de efluentes líquidos, tratados ou não, sem nenhum controle da 

qualidade da água associado à modalidade de uso correspondente. 

 
g) Reuso macro externo: reuso de efluentes provenientes de estações de 

tratamento administradas por concessionárias ou de outra indústria.  

 

h) Reuso  macro interno: uso interno de efluentes, tratados ou não, 

provenientes de atividades realizadas na própria indústria. 

 

7.4. Formas potenciais de reuso 
 
A quantidade total de água, disponível na terra há mais de 500 milhões de anos 

é de aproximadamente 1,4 bilhões de km3 . Embora esse seja um volume 

finito, a água através do ciclo hidrológico a água se constitui em um recurso 

renovável e, portanto, permanentemente disponível.  

 

Quando reciclada através de sistemas naturais, é um recurso limpo e seguro 

que é, através da atividade antrópica, deteriorada a níveis diferentes de 

poluição. Entretanto, uma vez poluída, a água pode ser recuperada e reusada 
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para fins benéficos diversos. A qualidade da água utilizada e o objeto 

específico do reuso , estabelecerão os níveis de tratamento recomendados, os 

critérios de segurança a serem adotados e os custos de capital e de operação 

e manutenção associados.  

 

As possibilidades e formas potenciais de reuso dependem, evidentemente, de 

características, condições e fatores locais, tais como decisão política, 

esquemas institucionais, disponibilidade técnica e fatores econômicos, sociais 

e culturais.. (HESPANHOL, 2003) 

 

Qualquer que seja a forma de reuso  empregada é fundamental observar que 

os princípios básicos que devem orientar essa prática são: a preservação da 

saúde dos usuários, a preservação do meio ambiente, o atendimento 

consistente às exigências de qualidade, relacionadas ao uso pretendido e a 

proteção dos materiais e equipamentos utilizados nos sistemas de reuso . 

(HESPANHOL, 2003) 

 

7.4.1. Usos urbanos 
 
No setor urbano, o potencial de reuso de efluentes é muito amplo e 

diversificado. Entretanto, usos que demandam água com qualidade elevada, 

requerem sistemas de tratamento e de controle avançados, podendo levar a 

custos incompatíveis com os benefícios correspondentes. De uma maneira 

geral, esgotos tratados podem, no contexto urbano, ser utilizados para fins 

potáveis e não potáveis. 

 

7.4.1.1. Usos urbanos para fins potáveis 

 
A presença de organismos patogênicos e de compostos orgânicos sintéticos na 

grande maioria dos efluentes disponíveis para reuso , principalmente dos 

oriundos de estações de tratamento de esgotos de grandes conurbações com 

pólos industriais expressivos, classifica o reuso  potável como uma alternativa 

associada a riscos muito elevados, tornando-o praticamente inviável.  
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Segundo METCALF & EDDY (2003), três fatores de especial interesse podem 

limitar a oferta de água de reuso  para fins potáveis: a presença de vírus 

entéricos, de constituintes orgânicos, incluindo produtos químicos industriais, 

resíduos residenciais, medicamentos e metais pesados.  

 

Os efeitos de vários destes constituintes relacionados à saúde não são bem 

conhecidos e, por esse motivo, as agências ambientais de regulação em todo o 

mundo procedem com muito cuidado no sentido de permitir o reuso  para fins 

potáveis. 

 

Tantos esses compostos e substâncias emergentes, como os presentes em 

efluentes industrias, não são removidos pelos sistemas convencionais de 

tratamento de água utilizados no Brasil (coagulação/floculação, sedimentação, 

filtração e desinfecção com cloro) podendo vir a causar problemas sérios de 

saúde pública aos usuários de sistemas públicos de abastecimento de água.  

 

Além disso, os custos dos sistemas de tratamento avançados que seriam 

necessários, levariam à inviabilidade econômico-financeira do abastecimento 

público, não havendo, ainda, face às considerações anteriormente efetuadas, 

garantia de proteção adequada da saúde pública dos 

consumidores.(Hespanhol, 2003) 

 
7.4.1.2. Usos urbanos para fins não potáveis 

 
Atualmente diversas companhias de saneamento se preparam para fornecer a 

chamada �água de reuso � ou �água de utilidades� para o atendimento de fins 

não potáveis na área urbana.  

 

Esta prática, já bastante disseminada em diversas regiões metropolitanas 

brasileiras, particularmente na Região Metropolitana de São Paulo, consiste em 

complementar, geralmente através de sistemas de tratamento físico-químicos, 

o tratamento dos efluentes de sistemas biológicos e efetuar a distribuição em 

áreas restritas, para atender a usos diversos, particularmente de novos 

usuários.  
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De uma maneira geral, essa modalidade de reuso  é efetuada usando como 

matéria prima os esgotos domésticos produzidos localmente. Entretanto, 

considerações têm sido feitas ultimamente sobre a possibilidade de utilização 

de águas cinzas claras como matéria prima para reuso  não potável em áreas 

urbanas. 

 

a) Reuso  de efluentes domésticos 
 

O reuso para fins urbanos não potáveis é caracterizado pela utilização de 

efluentes domésticos tratados para suprir necessidades diversas que admitem 

qualidade inferior à potável. Segundo a USEPA (2004), o reuso  urbano não 

potável é subdivido em duas categorias: as de áreas com acesso controlado e 

não controlado. Assim, cuidados especiais devem ser tomados quando ocorre 

contato direto com o público. As principais aplicações neste caso são: 

a) irrigação de parques e jardins públicos, residenciais e industriais, centros 

esportivos, campos de futebol e de golfe, jardins e escolas e universidades, 

gramados, árvores e arbustos decorativos ao longo de avenidas e rodovias;  

b) reserva de proteção contra incêndio; 

c) sistemas decorativos aquáticos, tais como fontes, chafarizes e espelhos 

d�água; 

d) lavagens de veículos, tais como automóveis, caminhões, ônibus e trens; 

e) lavagem de pisos e praças; 

f) descarga sanitária em banheiros públicos e em edifícios residenciais e 

comerciais, 

públicos e privados; 

g) limpeza de tubulações de esgotos e de galerias de águas pluviais; 

h) controle de poeira; 

i) construção civil, na lavagem de agregados, preparação de concreto e 

controle de 

umidade para compactação do solo. 
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b) Reuso  de águas cinzas 

 
Além do reuso  de esgotos domésticos é possível utilizar, como matéria prima 

para reuso, alguns componentes específicos de esgotos gerados em 

edificações. Mendonça (2004) classifica os efluentes domésticos em �efluente 

negro� ou �blackwater�, e em �efluente cinza� ou �greywater�.  

 

Para sistemas de reuso  de água, é necessário conhecer as características do 

efluente, para a definição do tratamento a ser aplicado e o uso final que esse 

efluente poderá suprir. Jefferson et al. (1999); Eriksson et al. (2002) e Ottoson 

& Stenstrom (2003) classificam águas cinzas escuras como águas servidas 

residenciais originadas de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias de cozinha, 

máquinas e tanques de lavar roupas.  

 

O reuso  de águas cinzas fica condicionado às seguintes considerações de 

ordem prática e econômica: 

 

 Em sistemas de reuso  em edificações, devem ser considerados os 

custos e problemas operacionais associados à duplicação de grande parte dos 

sistemas hidráulicos domiciliares (para coleta separada das águas cinzas e 

para distribuição interna, por exemplo para uso em descargas sanitárias). 

Mesmo em novas edificações a necessidade de utilizar sistemas hidráulicos 

parcialmente duplicados, implicam em aumento considerável de custos; 

 

 No caso de coleta em rede pública ou privada, (em condomínios, por 

exemplo) será necessário avaliar, além dos custos domiciliares acima 

relacionados, os relativos à construção de uma rede adicional, para coleta dos 

efluentes de vasos sanitários e de pias de cozinha. 

 

Face a essas restrições, mesmo considerando que o tratamento de águas 

cinzas claras  exija menos recursos de capital do que o tratamento de esgotos 

domésticos, não é recomendável que os municípios da bacia PCJ considerem, 

em seus sistemas públicos, a hipótese de coletar, tratar e reusar águas cinzas.   
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7.4.2. Reuso  agrícola 

 
A agricultura irrigada vem se tornando, nos últimos anos, uma das atividades 

econômicas mais importantes no Brasil. A irrigação e a drenagem dos campos 

irrigados são atividades que permitem compensar os efeitos negativos da má 

distribuição, espacial e temporal, das águas de precipitação.  

 

Em 2002 (Christophidis, 2002) a área total cultivada no Brasil era de 54 milhões 

de hectares. Apenas 3 milhões de hectares contavam com sistemas de 

irrigação. Entretanto, essa pequena porcentagem era responsável por 14% de 

toda a produção agrícola nacional.  

 

Atualmente o total cultivado no país é de 77 milhões de hectares, mas o 

aumento da área irrigada ainda se mantém próxima aos mesmos 3% 

anteriores. Por meio da irrigação, pode-se intensificar a produção agrícola, 

regularizando, ao longo do ano, as disponibilidades e os estoques de 

cultivares, uma vez que esta prática permite uma produção na contra-estação.  

 

A atividade de irrigação é a maior consumidora de água entre os diversos usos 

desse recurso natural. Dentro dela, os consumos específicos variam bastante, 

a depender do método de irrigação empregado. A natureza do solo, o tipo de 

requerimentos das diferentes culturas e os índices de evaporação das regiões 

são elementos importantes para se definir o consumo de água para irrigação 

(Bernardi, 2003).  

 

A demanda de água para o setor agrícola brasileiro representa 70% do uso 

consumptivo total, com forte tendência para chegar a 80% até o final da 

década.  

 

 A dificuldade para identificação de fontes alternativas de águas para a 

irrigação; 

 Os elevados custos dos fertilizantes; 

 A segurança de que os riscos para a saúde pública e impactos sobre o 

solo são mínimos, se as precauções são efetivamente tomadas; 
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 Os elevados custos dos sistemas de tratamento, necessários para a 

descarga de efluentes em corpos receptores; 

 A aceitação sociocultural da prática de reuso  agrícola; 

 O reconhecimento, pelos órgãos gestores de recursos hídricos, do valor 

intrínseco da prática. 

 

Abaixo estão relacionadas as principais vantagens da utilização de água de 

reuso  na agricultura: 

 

 Sistemas de reuso  adequadamente planejados e administrados 

trazem melhorias ambientais e de condições de saúde; 

 Evita a descarga de esgotos em corpos de água; 

 Preserva recursos subterrâneos, principalmente em áreas onde a 

utilização excessiva de aqüíferos provoca intrusão de cunha salina ou 

subsidência de terrenos; 

 Permite a conservação do solo, através da acumulação de "humus" e 

aumenta a resistência à erosão; 

 Contribui, principalmente em países em desenvolvimento, para o 

aumento da produção de alimentos, elevando, assim os níveis de saúde, 

qualidade de vida e condições sociais de populações associadas a esquemas 

de reuso . 

 

7.4.3. Reuso  industrial 
 
Atualmente a indústria brasileira está submetida a dois importantes 

instrumentos de pressão. Um deles são as restrições associadas ao meio 

ambiente e à saúde pública, impostas por regulamentações comerciais, 

nacionais e internacionais, e o outro são as imposições legais, impostas 

recentemente no Brasil, particularmente as relativas à cobrança pelo uso da 

água. (Pio, 2005) 

 

Visando uma rápida adaptação a este novo cenário as indústrias buscam 

otimizar seus processos produtivos, desenvolver sistemas de gestão para 
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atender às imposições de mercado, tanto nacionais como internacionais e 

implementar sistemas e procedimentos para reduzir a demanda de água e 

gerar quantidades menores de efluentes.  

 

Esses fatores, associados aos custos elevados da água tem levado as 

indústrias a avaliar as possibilidades internas de reuso  e a considerar ofertas 

das companhias de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços 

inferiores aos da água potável dos sistemas públicos de abastecimento.  

 

A �água de utilidade� produzida através de tratamento de efluentes secundários 

e distribuída por adutoras que servem um agrupamento significativo de 

indústrias, se constitui, atualmente, em um grande atrativo para abastecimento 

industrial a custos razoáveis. 

 

Na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, o custo da água posta à 

disposição da indústria está em torno de R$ 9,69 por metro cúbico, enquanto 

que a água de utilidades apresenta um custo marginal por metro cúbico inferior 

a R$ 2,00. Este custo varia, evidentemente, com as condições locais, tanto em 

termo dos níveis de tratamento adicionais necessários, como aqueles relativos 

aos sistemas de distribuição. A existência de estações de tratamento de 

esgotos nas proximidades de áreas de zonas industriais contribui para a 

viabilização de programas de reuso , uma vez que aumenta o potencial de 

viabilizar sistemas de distribuição de águas de reuso  compatíveis com a 

demanda industrial. 

 

Dentro do critério de estabelecer prioridades para usos que demandam vazões 

elevadas e que necessitam níveis de tratamento relativamente menores, em 

relação aos necessários para processos industriais, é recomendável concentrar 

a fase inicial do programa de reuso industrial, em torres de resfriamento. 

 

Esgotos domésticos tratados têm sido amplamente utilizados como água de 

resfriamento em sistemas com e sem recirculação. Embora corresponda a 

apenas 17% da demanda de água não potável pelas indústrias, o uso de 

efluentes secundários tratados, em sistemas de resfriamento, tem a vantagem 
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de requerer qualidade independente do tipo de indústria, e a de atender, ainda, 

a outros usos menos restritivos, tais como lavagem de pisos e equipamentos, e 

como água de processo em indústrias mecânicas e metalúrgicas.  

 

Alem disso, a qualidade de água adequada para resfriamento de sistemas 

semi-abertos, é compatível com outros usos urbanos, não potáveis, tais como 

irrigação de parques e jardins, lavagem de vias públicas, construção civil, 

formação de lagos para algumas modalidades de recreação e para efeitos  

paisagísticos.  

 

Outros usos, que podem ser considerados nas fases posteriores na 

implementação de um programa urbano de reuso , incluem água para 

produção de vapor, para lavagem de gases de chaminés, e para processos 

industriais específicos, tais como manufatura de papel e papelão, indústria 

têxtil, de material plástico e produtos químicos, petroquímicas, curtumes, 

construção civil, etc. Essas modalidades de reuso , envolvem sistemas de 

tratamento avançados e demandam, conseqüentemente, níveis de 

investimento elevados .  

 

A conservação de água, visualizada como gestão da demanda, deve, também, 

ser estimulada nas indústrias, através de utilização de processo industriais 

modernos e de sistemas de lavagem com baixo consumo de água, assim como 

em estações de tratamento de água para abastecimento público, através da 

recuperação adequada e reuso  das águas de lavagem de filtros e de 

decantadores. 

 

Os principais tipos de indústrias com grande potencial de reuso  são: carvão, 

petróleo, produção primária de metal, curtumes, têxteis, químicas e de papel 

celulose. Nesses tipos de indústrias destacam-se os usos em torres de 

resfriamento, caldeiras, construção civil, irrigação de áreas verdes de 

instalações industriais e lavagens de pisos e peças, (SILVA et al., 2003). 

 

De acordo com Mattio (1999), indústrias que não necessitam de água de 

processo com qualidade potável são as que têm maior potencial para o 
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reaproveitamento. Segundo o autor, o principal parâmetro para se projetar um 

sistema de tratamento que seja econômico e eficiente é saber criteriosamente 

qual é a qualidade requerida para o reuso . Dependendo das características 

dos efluentes e da eficiência de remoção dos poluentes que se deseja obter, é 

definido um nível de tratamento a ser atingido no processo de reuso . De modo 

geral, pode-se dizer que a água encontra as seguintes aplicações na indústria: 

(HESPANHOL; GONÇALVES, 2005): 

 

 Consumo humano: água utilizada em ambientes sanitários, vestuários, 

cozinhas e refeitórios, bebedouros, equipamentos e emergência (lava-olhos, 

por exemplo) ou em qualquer atividade doméstica com contato humano direto. 

 Matéria prima: como matéria-prima, a água pode ser incorporada ao 

produto final, a exemplo do que ocorre nas indústrias de cervejas e 

refrigerantes, de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, de 

cosméticos, de alimentos e conservas e de fármacos, ou então, a água é 

utilizada para a obtenção de outros produtos: por exemplo, o hidrogênio por 

meio de eletrólise da água.  

 Uso como fluido auxiliar: a água, como fluido auxiliar, pode ser utilizada 

em diversas atividades, destacando-se a preparação de suspensões e 

soluções químicas, compostos intermediários, reagentes químicos, veículos, ou 

ainda, para as operações de lavagem. _ uso para geração de energia: para 

esse tipo de aplicação, a água pode ser utilizada por meio da transformação da 

energia, potencial ou térmica, da água, em energia mecânica e posteriormente 

em energia elétrica.  

 Uso como fluído de aquecimento e/ou resfriamento: nestes casos, a água 

é utilizada como fluido de transporte de calor para remoção do calor de 

misturas reativas ou outros dispositivos que necessitam de resfriamento devido 

à geração de calor, ou então, devido às condições de operação estabelecidas, 

pois a elevação de temperatura pode comprometer o desempenho do sistema, 

bem como danificar algum equipamento. 

 Outros usos: utilização de água para combate a incêndio, rega de áreas 

verdes ou incorporação em diversos subprodutos gerados nos processos 

industriais, seja na fase sólida, líquida ou gasosa. 
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A qualidade de água necessária para o atendimento das diversas atividades 

industriais é influenciada por vários fatores como: o ramo de atividade, 

capacidade de produção, condições climáticas da região, disponibilidade de 

água, método de produção, idade das instalações, práticas operacionais, 

cultura da empresa, inovação tecnológica, investimentos em pesquisas, etc. 

 

7.4.4. Recreação 
 

Atividades recreativas associadas ao reuso  de água incluem pesca, 

canoagem, esquiação aquática e outras atividades que envolvem contato 

mínimo com a água. Natação é permitida apenas quando a qualidade da água 

atende aos requisitos legais relativos a contato corporal e ingestão incidental 

de água. (Asano et al., 2007). 

 

A prática de reuso  para fins recreativos (de maneira consciente e controlada) é 

ainda totalmente inexistente no Brasil, mas poderá vir a ser, futuramente, uma 

forma benéfica de utilizar esgotos tratados, em função da grande demanda 

reprimida de lazer existente. 

 
7.5. Potencial de reuso  nas Bacias PCJ 

 

Os programas de reuso  de água nas bacias PCJ deverão ser estabelecidos 

em função dos levantamentos a serem efetuados posteriormente, 

contemplando, em associação, a disponibilidade de efluentes de sistemas de 

tratamento com o uso e ocupação do solo em municípios prioritários.  

 

Com essa finalidade serão identificadas, em termos de vazão e qualidade, a 

disponibilidade de efluentes de estações de tratamento de esgotos existentes e 

projetadas, e avaliados os usos potenciais desses efluentes nas respectivas 

áreas de influência.  
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Essas duas condições limites estabelecerão os usos potenciais específicos e 

os  sistemas de tratamentos complementares que se fizerem necessários, para 

adequar os efluentes disponíveis a níveis e qualidade pré estabelecidos. 

 

Entretanto, com o conhecimento que já se dispõe das características das 

bacias em estudo e da cultura de reuso  de água que vem se implementando 

no Estado de São Paulo e em alguns outros estados brasileiros, pode-se 

antever que três modalidades principais de reuso poderão ser implementados 

nas bacias PCJ, ou seja, reuso  industrial, reuso  para irrigação e reuso  para 

fins urbanos não potáveis.  

 

Uma vez caracterizados esses usos específicos e a disponibilidade local ou 

regional de efluentes, serão escolhidos os sistemas de tratamento  para cada 

caso específico, concentrando-se naqueles que se mostrarem mais adequados 

do ponto de vista de custos, de eficiência e com características operacionais 

compatíveis com os níveis técnicos das respectivas áreas de implementação.  

 

8. COLETA, TRATAMENTO E USO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
Sistemas de coleta e aproveitamento de águas pluviais já existem há milhares 

de anos. No deserto de Negev, (ou Hanegev, situado no triangulo formado pela 

fronteira Israel/Egito e Israel/Jordânia), por exemplo, sistemas de coleta de 

águas pluviais em cisternas já operavam há mais de 4.000 anos.  

 

Durante a era Romana, foram construídos sistemas avançados para coleta e 

armazenagem de águas pluviais. Segundo Werger (1991) apud Soares et al 

(2000), acredita-se que os reservatórios de águas pluviais encontrados na 

região do Parque Nacional Mesa Verde, nos Estados Unidos, foram 

construídos pelos Anasazis entre 750 a 1100 a.C. 

 

Na Holanda, por exemplo, a água é coletada para evitar o transbordamento dos 

canais que rodeiam o país, situado abaixo do nível do mar. A água 

armazenada é utilizada na irrigação de lavouras e abastecimento de fontes 

ornamentais.  



37 
 

 

A implantação de sistemas de coleta, tratamento e uso das águas pluviais 

envolvem a determinação de dados como: precipitação média local, área de 

coleta, coeficiente de escoamento superficial, caracterização da qualidade da 

água, elaboração de projetos dos reservatórios e de sistemas complementares, 

identificação dos usos da água e o estabelecimento do tipo de tratamento a ser 

aplicado às águas pluviais. Assim, cada sistema deve ser projetado para 

condições específicas do local. 

 

Na Alemanha, o processo de coleta e aproveitamento de água de chuva ajudou 

a solucionar os problemas acarretados pela péssima qualidade da água 

distribuída (PNUMA, 2001). No Brasil, sistemas de coleta e aproveitamento de 

águas pluviais são especialmente utilizados nas regiões semi-áridas brasileiras, 

com sérios problemas de escassez. 

 

Em regiões com grandes áreas de telhados, com a ocorrência de precipitação 

ao longo do ano e elevada demanda para usos não potáveis, esta prática 

torna-se atraente em função de dois fatores: a qualidade das águas de chuva e 

os baixos custos das instalações de coleta e armazenamento, que podem ser 

amortizados em períodos. 

 

Considerando as informações citadas acima, sistemas de coleta e 

aproveitamento de águas pluviais tornam-se atrativos para grandes 

consumidores, como no caso de grandes condomínios, onde é possível a 

drenagem de rodovias internas, para a reservação, tratamento e reuso .  

 

A coleta e o aproveitamento de águas pluviais pode ainda minimizar picos de 

enchentes que ocorrem nas estações chuvosas, em grandes centros urbanos,  

como no caso da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

A utilização de águas pluviais poderá ser recomendada desde que haja 

controle da qualidade e verificação da necessidade de tratamento específico. 

As características das águas pluviais derivam dos ambientes naturais e 

antrópicos onde ela se origina e percola. 
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Assim, sua qualidade depende diretamente das condições do local de sua 

precipitação. Conforme a finalidade pode ser necessário um tratamento 

simplificado, com sedimentação, filtração e cloração ou até mesmo tratamentos 

em níveis mais avançados. 

 

Em geral, um sistema de aproveitamento de águas pluviais é composto por 

reservatório de acumulação, reservatório de descarte para eliminação da água 

nos primeiros minutos de chuva, reservatório de distribuição (atendendo a NBR 

5626), unidades separadoras de sólidos grosseiros, sistema de pressurização 

através de bombas, sistemas de tratamento ou apenas sistema de dosagem de 

produtos para desinfecção da água, além de calhas, tubos e conexões. 

A figura 4 apresenta um desenho esquemático do funcionamento de um 

sistema de coleta e aproveitamento de águas pluviais (Tomaz, 1998). 

 
Figura 4: Esquema de funcionamento do sistema de coleta e 

aproveitamento de águas pluviais com reservatório de auto-limpeza. 
Fonte: Tomaz (1998) 

 

Alguns cuidados especiais devem ser tomados com relação à instalação e à 

manutenção  desses sistemas (MAY, 2004): 

 

a) a entrada de luz do sol em reservatórios deverá ser evitada para diminuir a 

proliferação de microorganismos; 
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b) a saída de extravasares deverá conter grade para evitar a entrada de 

pequenos animais;  

c) pelo menos uma vez por ano deverá ser feita a limpeza no reservatório, 

removendo o lodo que se acumula no fundo; 

d) os reservatórios de águas pluviais deverá conter uma pequena declividade 

no fundo para facilitar a limpeza; 

e) é aconselhável localizar reservatórios de acumulação de águas pluviais 

próximo ao condutor vertical, podendo ele ser elevado, enterrado ou apoiado; 

f) a água coletada deverá ser utilizada somente para consumo não potável; 

g) numa estiagem prolongada, pode-se prever o reabastecimento dos 

reservatórios de águas pluviais com água potável, em quantidades que 

garantam o consumo diário; 

h) a entrada de água potável em reservatórios de águas pluviais deverá estar 

acima da entrada de águas pluviais para que estas não retornem ao 

reservatório de água potável; 

i) deverão ser tomados os devidos cuidados para que as águas pluviais não 

contaminemos reservatórios de água potável, caso o reservatório de águas 

pluviais esteja ligado a ele; 

j) no fundo dos reservatórios deverá existir um dispositivo para evitar 

turbulência na água e não agitar o material sedimentado do fundo do 

reservatório de águas pluviais; 

k) as tubulações de águas pluviais deverá ser devidamente identificada, para 

evitar uma possível interconexão com o sistema de água potável; 

l) próximo a mangueiras de jardim ou quintal deverá existir uma placa de aviso 

�Água não Potável�; 

 

Os sistemas de coleta e aproveitamento de águas pluviais para rega de plantas 

e jardins podem apresentar simples ou complexa instalação e seu uso pode ser 

designado a pequenas ou grandes áreas verdes. Um fator de relevância para o 

sucesso desse tipo de sistema é o cuidado que deve ser tomado ao escolher o 

tipo de planta que poderá ser cultivada no local.  

 

Os sistemas de distribuição de água para rega de plantas e jardins pode ser 

feito através de mangueira de jardim, gotejamento ou através de aspersores. 



40 
 

Dependendo do volume que deverá ser armazenado e de áreas disponíveis 

para o armazenamento das águas pluviais pode-se fazer uso de uma bateria 

de reservatórios interligados. 

 

O uso das águas pluviais é benéfico também para a descarga de vasos 

sanitários, uma vez que o consumo de água em descarga de vasos sanitários 

geralmente encontra-se entre os três maiores consumos de uma residência. 

 

O sucesso dos sistemas de coleta depende dos critérios de projeto utilizados 

na execução da instalação. Para evitar contaminação, as águas pluviais não 

podem estar misturadas à água potável no mesmo sistema de distribuição, 

sendo imprescindível dispor de dois sistemas separados.  

 

8.1. Aproveitamento de Águas Pluviais nas bacias PCJ 
 

Os procedimentos para implementar, de maneira significativa, a prática de 

coleta, reservação, tratamento e uso de águas pluviais para fins não potáveis 

nas bacias PCJ, diferem daqueles propostos para a implementação da prática 

de reuso  de água.  

 

De uma maneira geral, o aproveitamento de águas pluviais se constitui em uma 

prática   individualizada, que deve ser adaptada a cada tipo de edificação ou 

domínio, ficando, portanto, a sua implementação na dependência de interesses 

individuais ou empresariais.   

 

Para que o processo ocorra de maneira abrangente e significativa, será 

necessário que os respectivos comitês de bacia estabeleçam regulamentações 

que tornem obrigatória a implementação da prática em grandes edificações ou 

domínios tais como edifícios públicos, edifícios comerciais, indústrias, 

estacionamentos, �shopping centers�, supermercados, condomínios 

residenciais, etc. 
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Em complementação à regulamentação os comitês deverão proporcionar 

informação técnica sobre a prática de aproveitamento de águas pluviais para 

que os projetos sejam efetuados de maneira econômica e sustentável. 

 

9. SISTEMAS DE TRATAMENTO UTILIZADOS PARA REUSO  DE ÁGUA 
 
Um aspecto importante a ser avaliado quando da seleção dos sistemas de 

tratamento de efluentes para viabilizar a prática de reuso  é a compatibilidade 

da qualidade do efluente disponível com os padrões de qualidade da água 

exigidos para o uso. Em certos casos pode ser possível utilizar efluentes de um 

processo sem a necessidade de tratamento, ou então, apenas após um 

tratamento simplificado. 

 

Quando for necessário o tratamento, a seleção do tipo de sistema ao qual o 

efluente deve ser submetido para a obtenção de água de reuso  é necessário 

que se faça uma análise criteriosa dos aspectos técnicos e econômicos, 

considerando as vazões e a qualidade requerida de cada efluente.  

 

Dependendo das características de cada efluente, podem ser utilizados 

sistemas de  tratamento físico-químicos ou biológicos de modo a obter um 

efluente adequado para os usos a que se destinam. Entretanto, de acordo com 

a qualidade e o volume requeridos para cada uso pretendido, podem ser 

empregados graus progressivos de tratamento, desde que sejam previstos 

sistemas distintos de reservação e distribuição. 

 

10. CONFIABILIDADE DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 
 

A confiabilidade de um sistema de tratamento para fins de reuso  é a 

capacidade do sistema em produzir, de maneira consistente, efluentes dentro 

dos padrões exigidos. (Metcalf & Eddy, 2003). Existem duas categorias de 

problemas que podem afetar o desempenho e a confiabilidade de um sistema 

de tratamento, que são: 
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 problemas causados por falhas mecânicas, deficiências de projeto e 

falhas operacionais e; 

 problemas causados pela variabilidade dos afluentes ao sistema de 

tratamento, mesmo que a estação de tratamento seja devidamente projetada, 

operada e mantida.  

 

11. VANTAGENS E LIMITAÇÕES RELACIONADAS AO REUSO E AO 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
Os sistemas de reuso  de água possibilitam grandes benefícios em termos de 

gestão de recursos hídricos, mas podem, se não forem adequadamente 

planejados e operados, implicarem em problemas significativos em termos 

ambientais, de saúde pública e sociais.  

 

Por outro lado, o aproveitamento de águas pluviais constitui em uma atividade 

benéfica, tanto pelo fato de reduzir a demanda de água como por permitir um 

abatimento dos picos de cheias. 

 

11.1. Vantagens e limitações relacionadas ao reuso  de água 
 
Com relação ao reuso , diversas vantagens e limitações podem ser apontadas 

do ponto de vista econômico, social e ambiental. Na tabela 4 são apresentadas 

as principais vantagens e limitações para cada tipo de reuso . 

 

Tabela 4: Principais vantagens e limitações para cada tipo de reuso  
 

Reuso Urbano 
Vantagens 
- preservação dos recursos 
hídricos; 
- redução da captação de águas 
superficiais e 
subterrâneas; 
- aumento da disponibilidade de 
água para usos 
mais exigentes, tais como 

Limitações 
- possibilidade de contaminação das 
águas de 
superfície e subterrânea devido à 
gestão 
ineficiente durante a irrigação de 
ambientes 
urbanos 
- falta de conscientização da 
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abastecimento público 
- minimização das descargas em 
corpos d�água. 
 

população para a 
necessidade de preservação dos 
recursos 
hídricos 
- inexistência de legislação e normas 
técnicas 
específicas sobre o assunto 
- falta de estímulo ao reuso  por parte 
dos 
poderes públicos 
- investimentos em instalações 
hidráulicas e 
estações de tratamento relativamente 
elevados e 
não apresentam retorno em curto 
prazo 
 

Reuso industrial 
Vantagens 
- Redução do lançamento de 
efluentes industriais 
em cursos d´água, possibilitando 
melhorar a 
qualidade das águas interiores 
das regiões mais 
industrializadas; 
- Redução da captação de águas 
superficiais e 
subterrâneas; 
- Aumento da disponibilidade de 
água para usos 
mais exigentes, tais como 
abastecimento público 
- Melhoria da imagem junto à 
sociedade, com 
reconhecimento de empresa 
socialmente 
responsável 
- Redução dos custos de 
produção; 
- Aumento da competitividade do 
setor; 
 

Limitações 
- possibilidade de ocorrência de 
problemas 
relacionados à corrosão, incrustações 
e 
depósitos de materiais sólidos nas 
tubulações, 
tanques, etc, se não houver rigor 
quanto à 
qualidade da água de reuso  exigida 
para cada 
atividade industria; 
- possibilidade de alterações da 
solubilidade de 
reagentes nas etapas de 
processamento e 
alterações das características físicas 
e químicas 
dos produtos finais. 
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Reuso Agrícola 
Vantagens 
- preservação dos recursos 
subterrâneos; 
-minimização das descargas de 
esgotos em 
corpos d�água 
- aumento da área cultivada a da 
produtividade 
agrícola 
- diminuição da tendência de 
erosão do solo; 
-aumento da concentração de 
matéria orgânica 
no solo e maior retenção de 
água; 
- economia com fertilizantes 
 

Limitações 
- possibilidade de salinização dos 
solos 
- possibilidade de acúmulo de 
contaminantes 
químicos no solo 
- a aplicação de esgotos por períodos 
muitos 
longos pode levar à criação de 
habitats propícios 
à proliferação de vetores 
transmissores de 
doenças, tais como mosquitos e 
algumas 
espécies de caramujos. 
 

Tabela 4: Principais vantagens e limitações para cada tipo de reuso 
 
11.2. Vantagens e limitações relacionadas ao aproveitamento de águas 
pluviais 

 
Vaes & Berlamont (2001) demonstram que são muitos os benefícios obtidos 

com a instalação de sistemas de coleta e aproveitamento de águas pluviais, 

sendo um deles a retenção da precipitação elevada. Zaizen et al. (1999) 

descrevem os seguintes benefícios com a utilização de um sistema de coleta e 

aproveitamento de águas pluviais:  

 

 controle de escoamento; 

 prevenção de inundações; 

 conservação de água potável; 

 restauração do ciclo hidrológico em áreas urbanas; 

 educação ambiental. 

 

Segundo a Organization of American States (1997) apud Palmier (2001), na 

América do Sul e no Caribe os maiores problemas enfrentados para 

implementar as técnicas de gestão de águas pluviais são: 
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 dificuldade de difusão de informação sobre as técnicas aplicadas 

com sucesso; 

 falta de conhecimento da existência e importância dessas técnicas 

nos vários níveis de participação pública e tomada de decisões; 

 limitações econômicas; 

 ausência de coordenação interinstitucional e multidisciplinar; 

 ausência de legislação adequada; 

 incapacidade de avaliar de forma apropriada o impacto da 

introdução de tecnologias alternativas nas situações existentes. 

 
12. LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSOCIADA À CONSERVAÇÃO E REUSO  DE 
ÁGUA 
 

O objetivo básico da criação e implementação de regulamentos é o de 

estabelecer limites associados a práticas determinadas, visando minimizar 

efeitos detrimentais sem que os benefícios inerentes sejam afetados.  

 

Esses limites não possuem valor absoluto nem podem ser estabelecidos de 

forma definitiva. Eles variam em função do desenvolvimento científico e 

tecnológico, condições e restrições de ordem econômicas, e em associação a 

alterações de tendências de aceitação ou rejeição de práticas, que afetam os 

valores culturais da sociedade. Diretrizes, como por exemplo as estabelecidas 

pela Organização da Saúde sobre diferentes formas de reuso , possuem 

função normativa e têm a finalidade de proporcionar informação e orientação 

para a tomada de decisões, associadas à gestão de riscos relativa à proteção 

da saúde pública e à preservação do meio ambiente.  

 

A consideração sobre �gestão de riscos�, implica no fato de que diretrizes não 

são produzidas com o objetivo de serem aplicadas de maneira direta e 

absoluta, em todos os países. Elas visam estabelecer um determinado nível de 

saúde pública, associada a riscos pré - estabelecidos, fornecendo assim, uma 

referência comum para o estabelecimento de padrões nacionais ou regionais. 
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Possuem uma característica consultiva baseada no estado-da-arte da pesquisa 

científica e de estudos epidemiológicos, e não devem ser confundidas com 

padrões legais. Padrões, por outro lado, são instrumentos de controle, 

eventualmente com características legais, promulgados em nível de país, 

estado ou região, através da adaptação de diretrizes às prioridades locais e 

com base em suas condições ambientais, econômicas, culturais, sociais, 

tecnológicas e em condicionantes políticos e institucionais.  

 

Padrões devem ser estabelecidos, promulgados e aplicados por autoridades 

competentes, através da adoção de um critério de risco benefício. A qualquer 

época podem ser substituídos ou alterados, sempre que novas evidências 

científicas ou inovações tecnológicas se tornem disponíveis, ou em obediência 

à evolução de interesses e tendências nacionais. Normas e padrões se 

constituem, portanto, em regulamentações que devem refletir procedimentos e 

práticas consolidadas em uma determinada sociedade.  

 

Quando envolvem riscos de saúde pública, como no caso de reuso  de 

esgotos, a produção de normas, padrões e códigos de pratica, deve ser 

efetuada em função de condições econômicas, técnicas e logísticas locais, que 

levem ao estabelecimento de regulamentações realistas e à efetiva proteção 

dos grupos de risco envolvidos. (Hespanhol, I. 2003,b)  

 

12.1. Normas técnicas e regulamentações brasileiras referentes ao 

reuso  de água 
 
A única legislação existente no Brasil relativa a reuso  de água é a Resolução 

n° 54 de 28 de novembro de 2005, emitida pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos- CNRH, que �estabelece modalidades, diretrizes e critérios 

gerais para a prática de reuso  direto não  potável de água em todo território 

nacional�. Segundo o Art. 3° da Resolução n° 54, o reuso não potável de água 

abrange as seguintes modalidades: reuso  para fins urbanos, agrícolas e 

florestais, ambientais, industriais e aqüicultura.  
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A partir da promulgação da Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, é dado um novo enfoque para a questão hídrica. A ênfase 

legislativa incide na racionalização do uso da água, estabelecendo princípios e 

instrumentos para sua utilização. Entretanto, pouca preocupação foi 

demonstrada no sentido de fixar princípios e critérios para a reutilização da 

água no Brasil. 

 

Conforme acima referido foi dada importância especial ao reuso  na Agenda 

21, que recomendou aos países participantes da ECO-92 a implementação de 

políticas de gestão dirigidas para o uso e reciclagem de efluentes, integrando 

proteção de saúde pública de grupos de risco, com práticas ambientais 

adequadas. Com base em várias referências teóricas, está claro que não existe 

uma política estabelecida, com base legal e institucional, ou parâmetros 

estabelecidos para a prática de reuso  no Brasil. Porém, conforme FINK & 

SANTOS (2002), a legislação em vigor, ao instituir os fundamentos da gestão 

de recursos hídricos, cria condições jurídicas e econômicas para a hipótese do 

reuso  de água como forma de utilização racional e de preservação ambiental.  

 

A NBR 13969/1997 descreve no item 5.6, o reuso  local onde o esgoto de 

origem essencialmente doméstica ou com características similares, após 

tratamento deve ser reutilizado para fins que exigem qualidade de água não 

potável, mas sanitariamente segura, tais como, irrigação dos jardins, lavagem 

de pisos e veículos automotivos, descarga de vasos sanitários, manutenção 

paisagística dos lagos e canais com água, irrigação dos campos agrícolas, 

pastagens, etc.  

 

A norma aborda ainda itens como: planejamento do sistema de reuso , usos 

previstos para o esgoto tratado, volume de esgoto a ser reutilizado, grau de 

tratamento necessário, sistema de reservação e distribuição e manual de 

operação e treinamento dos responsáveis. 

 

Na NBR 13.969/1997 são definidas classes e parâmetros para os esgotos, 

conforme o reuso previsto. As classes são as seguintes: 
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 classe1: lavagem de veículos e outros usos que requerem o contato 

direto do usuário com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo 

operador incluído chafarizes; 

 classe 2: lavagens de pisos, calçadas e irrigação de jardins, manutenção 

de lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes; 

 classe 3: reuso  nas descargas de vasos sanitários; 

 classe 4: reuso  nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados 

e outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação 

pontual.  

 

O Manual do SINDUCON (2005), direcionado à conservação e reuso  de água 

em edificações, salienta que apesar do reuso  de água apresentar diversas 

aplicações, todas convergem para a mesma condição de restrição que é a 

exposição ao público, usuários e operadores que manuseiam ou tenham algum 

contato com os sistemas de tratamento e distribuição da água de reuso . O 

manual também define padrões de qualidade da água de reuso , sendo esta 

dividida em duas classes, que são: 

 classe 1: descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos, fins 

ornamentais, lavagem de roupas e veículos; 

 classe 2: lavagem de agregados, preparação de concretos, 

compactação de solos e controle de poeira. 

 

Existem alguns municípios brasileiros que implementaram legislações para o 

reuso  das águas cinzas como, por exemplo, Curitiba, com a n° Lei 10.785, de 

18 de setembro de 2003 que regulamenta a criação do Programa de 

Conservação e Uso Racional de Águas em Edificações.  

 

Este programa objetiva instituir medidas que proporcionem a conservação de 

água, o uso racional de água e a utilização de fontes alternativas para a 

captação de água nas novas edificações. O Art. 2º descreve que as águas 

servidas são águas provenientes do tanque, da máquina de lavar, do chuveiro 

e da banheira. Já o Art. 8º cita que as águas servidas serão direcionadas, 

através de encanamento próprio, a um reservatório destinado às descargas 
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dos vasos sanitários e, apenas após tal utilização, descarregada na rede 

pública de esgotos. Para o reuso  de águas servidas, existe no município de 

Maringá a Lei de n° 6345, de 15 de outubro de 2003, que institui o programa de 

reaproveitamento de águas de Maringá, como citado anteriormente. 

 

No município de Maringá - PR existe ainda uma Lei de n° 6076 de 21 de janeiro 

de 2003, que regulamenta o reuso  de água não potável. O Art. 1° especifica 

que o município de Maringá utiliza água de reuso , não potável, proveniente 

das estações de tratamento de esgotos, para a lavagem de ruas, praças 

públicas, passeios públicos, próprios municipais e outros logradouros, bem 

como para a irrigação de jardins, praças, campos esportivos e outros 

equipamentos, considerando o custo/benefício dessas operações.  

 

No município de São Paulo, a Lei n° 13.309, de 01 d e fevereiro de 2002, 

regulamentada pelo Decreto n° 41.814, de 31 de janeiro de 2002, descreve a 

utilização, pela prefeitura municipal de São Paulo, de água não potável para a 

lavagem de ruas, praças e passeios públicos municipais e outros logradouros, 

bem como na irrigação de jardins, praças, campos esportivos e outros 

equipamentos. Realizadas com água de reuso , não potável, provenientes de 

Estações de Tratamento de Esgoto, quando demonstrada, por meio de estudos 

pertinentes, a viabilidade técnica e a vantagem econômica de sua utilização.  

 
12.2. Normas técnicas e regulamentações internacionais referentes ao 

reuso  de água 
 
Em função de características, tendências, desenvolvimento econômico e 

limitações locais, cada país, ou região desenvolve suas próprias 

regulamentações para reuso . O estabelecimento de regulamentações locais 

têm sido em nível mundial influenciado de maneira significativa pelas diretrizes 

da Organização Mundial da Saúde - OMS, particularmente para agricultura e 

aqüicultura, as da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da 

América - USEPA e as do Estado da Califórnia. 
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De uma maneira geral as normas estabelecidas por diversos países ou 

estados, apresentam características muito variáveis, enfocando os tipos de uso 

predominantes e refletindo as características e sensibilidades locais. 

Considerações sobre algumas formas de reuso  e respectivas qualidades de 

efluentes, praticadas nas Américas, Ásia, Mediterrâneo, Oriente Médio e Norte 

da África, são apresentadas em seguida, visando fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de regulamentações para reuso  no Brasil, ou mais 

particularmente na bacia PCJ. 
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