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 O que será abordado.. 

1 

• Necessidade de reúso 
•Conectando Água, Energia e Alimentos 

•Crescimento populacional 

2 

• Mudança de Paradigma 
•Modelo tradicional  

•Gerenciamento Sustentável de Recursos Hídricos 

3 

• Desafios para implementação do Reúso 
•Planejamento 

•Regulamentação 

4 

• Tecnologias de Tratamento visando o reúso 
•Potencial de utilização da tecnologia MBR 

•Novas pesquisas 



Universidade Federal do ABC 

   Avaliação do MEC de >2000  instituições de ensino superior em 2013:   
A UFABC é uma de apenas 25 com nota máxima  (5) no Indíce Geral de Cursos (IGC), 
sendo a segunda-melhor do Brasil na classificação final. 

 Folha de São Paulo 2013 e 2014: melhor universidade brasileira em “internacionalização” 

  Ranking internacional Scimago  de 2012 e 2013: entre  mais que 3000 universidades  internacionais, a 

UFABC é a melhor universidade brasileira em  high-quality publications, normalized impact fator, 

overall excellence  

Primeira vez no THE – UFABC entre as 3 melhores universidades 
brasileiras 

ciências 
naturais e 
humanas 

engenharias e 
ciências 
sociais 

matemática, 
computação e 

cognição 

a descoberta 

a análise 

O modelo da UFABC: Centros interdisciplinares 

a invenção 



Centro Internacional de Referência em Reúso de Água 



Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental 

Editora UFABC 



 O reúso de água já é uma realidade... 
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EUA Arábia 
Saudita 

Egito Israel Síria Espanha México China Japão Tunísia EAU Austrália Coréia Kuwait Todos 
Os 

Outros 

75% de água reutilizada 

Cerca de 50 milhões de m3/d 
29 milhões de esgoto não tratado (México e China)  

21 milhões de esgoto tratado m3/d (~245 m3/s) em 2012 

Maior volume reutilizado 
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• Namíbia – Windhoek – década de 70 
• Orange County – Califórnia – Década de 60 



 Crescimento Populacional – Principal fator 

 1900  1,6 – 1,8 bilhões de pessoas 

 

 2000  6,1 bilhões de pessoas 

270% 

 Século 20 foi o período de maior investimento em 
infraestrutura (reservatórios e adutoras) 

Capacidade dos reservatórios nos EUA  1900 – 1996 (Graf ,1999) 

1. Redução de fontes que não 
estão senso usadas; 
 

2. Maior preocupação com os 
impactos adversos de 
represamentos na ecologia dos 
rios; 
 
3. Melhor compreensão dos 
problemas de qualidade da 
água; 

 Necessidade de reúso de água 



Conceito: Water, Energy, Food Nexus  
 Significa que esses setores estão intrinsecamente ligados e que ações em uma área 
produzirá impactos em outra:  

Março de 2015 

Projeções para 2050: 
 Aproximadamente 9,6 
bilhões de habitantes; 
Aumento de 1 milhão de 
pessoas por semana. 

 Aumento na demanda de água 55%: 
I. 80% energia; 
II. 60% alimentos. 

 Necessidade de reúso 



 Escassez hídrica estimada em 2025 

Brasil: DHE > 30.000 
m3/hab.h 

 Necessidade de reúso 



Região Metropolitana de São Paulo - RMSP 

Condição crítica 

- Além do limite de disponibilidade; 

-Graves problemas ambientais; 

- Conflitos de uso de água; 

- Priorizar o abastecimento 

doméstico; 

- Restringir a atividade industrial.  

 

- População : aproximadamente 19,8 milhões habitantes 

- Disponibilidade Hídrica Específica < 200 m3/ano.hab 

 Necessidade de reúso 



política de importar água de bacias! 

O império Romano construiu  

11 aquedutos,  totalizando 

502 km e vazão de 13 m3/s 

Modelo Tradicional: 

 Aumento do volume de esgoto; 

 Maior custo capital dos sistemas 
novos; 

 Problemas legais e políticos-
institucionais associados a 
transposições interbacias; 

  Resolve precariamente o problema 
de abastecimento de uma região em 
detrimento daquela que fornece; 

Consequências! 

 Necessidade de reúso 

Como enfrentar  a relação demanda /oferta de água? 



 Necessidade de reúso 

 Modelo Tradicional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Fontes  de água p/ 
abastecimento 

Águas 
Residuárias 

Água de chuva 

Corpo Receptor Importação de água 

Focado em fontes e usos individuais 

 SAA como o da RMSP baseado no modelo 

tradicional não são portanto, sustentáveis, pois: 

1. São pouco robusto; 

2. Possuem baixa resiliência; 

 



 Necessidade de reúso 

 Modelo Integral de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Fontes  de água p/ 
abastecimento 

Águas 
Residuárias 

Água de chuva 

Corpo Receptor 

Água 
recuperada 

Aproveitamento de 
água de chuva 

Focado em fontes alternativas 

 Menor geração de efluentes;  

 Menor dependência de águas superficiais e 

subterrânea; 

 Sustentáveis, pois são: 

1. Robustos  capacidade de atender demanda crescente em condição de 

stress; 

2. Resilientes  recuperar seu estado satisfatório após sofrer impactos 

negativos, como, por exemplo, a perda de capacidade de atendimento de fontes de 

abastecimento 



 Necessidade de reúso 

Modelo Tradicional 

 Sistema Produtor São Lourenço (SPSL) 
- Vazão Média Anual 4,7 m3/s 
- 48,22 km de adutora de água bruta 
- 30,75 km de adutora de água tratada 
- 14,3 km de sub-adutoras 
- Recalque superior a 300 m 

Região Metropolitana de São Paulo 

Modelo Integral 

Cingapura - NEWater 

 NewWater 
- Fontes alternativas: água de chuva, 
dessalinização e reúso;  
-Atualmente 30% do abastecimento é 
proveniente do reúso de água; 
- 2060   mais de 55%   

• Continuará dependente de fontes 
individuais; 
• Não haverá redução de esgotos; 
• Ficará suscetível a condições extremas de 
estresse hídrico. 
 

Sistema Vulnerável 



 Necessidade de reúso 

Sistema Sustentável de Recursos Hídricos 

Recuperação e Reúso de Água 

 Preservar fontes de águas naturais; 

 

 Promover uma fonte confiável de água; 

 

 Redução da poluição dos cursos d’água. 

 “São aqueles planejados e gerenciados para 

contribuir plenamente com a sociedade, no presente e 

no futuro, enquanto mantêm a integridade ecológica, 

ambiental e hidrológica dos recursos hídricos” ( Asano, 

2002) 
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 Desafios para adoção do reúso de água 

 
 
 Planejamento 

 Solução integrada  

 

 

Água de Reúso 

17 km de adutora! 

ETE ABC 

ETAR AQUAPOLO 
Polo Petroquímico 

Concepção para reúso! 



 Desafios para adoção do reúso de água 

 Arcabouço Legal 
 O Brasil carece ainda de resoluções para dar suporte a adoção da 
prática de reúso e que incentive e não desestimule esta prática. 

Art. 3º O reúso direto não potável de água, para efeito desta 

Resolução, abrange as seguintes modalidades:  

 

I - reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para 

fins de irrigação paisagística, lavagem de logradouros 

públicos, combate a incêndio, [...];  

 

II - reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água 

de reúso para produção agrícola e cultivo de florestas 

plantadas;  

 

III - reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso 

para implantação de projetos de recuperação do meio 

ambiente;  

 

IV - reúso para fins industriais: utilização de água de reúso 

em processos, atividades e operações industriais; e,  

 

V - reúso na aqüicultura: utilização de água de reúso para a 

criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos.  

Resolução Nº 54 de 2005 

Estabelece modalidades, diretrizes 

e critérios gerais para a prática de 

reúso direito não potável de 

água 



 Desafios para adoção do reúso de água 

 Arcabouço Legal 

Real Decreto 1620/2007 – Reúso de Água na Espanha 

 Regime jurídico 
 - Obtenção de uma concessão; 
  Usos da água recuperada 
  Agrupada em 5 tipos:  
 - Urbanos, agrícolas, industriais, recreativos e 
ambientais; 
 - Proíbe o uso para consumo humano, industria 
alimentícia, em instalações hospitalares, etc.- 
Estabelece a qualidade mínima necessária para 
cada uso; 
 Qualidade da água recuperada 
- Os parâmetros que sempre deverão ser 
controlados: Nematódeos intestinais, Escherichia 
coli, sólidos em suspensão e turbidez.  
- Outros parâmetros dependem do tipo de 
aplicação e consequentemente do uso. 

 
90 % 

 < VMA 

Período de Análises: 

3 meses 

 

 
10 %  

 < VMP + LDM 

 
Substância perigosas 
de com a legislação 

1º 
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 Desafios para adoção do reúso de água 

Real Decreto 1620/2007 – Reúso de Água na Espanha 



• Mais de 18000 plantas em 150 países 

• Custo: 0,50 U$/m3 – 1,8 U$/m3 

• Consumo energético: ≈ 3,3 Kwh/m3 

• Pegada de carbono 3 vezes maior do 
reúso potável 

 

 

• Incluindo osmose reversa 

•Reúso potável ainda é incipiente 

• Custo: 0,45 U$/m3 – 0,75 U$/m3 

• Consumo energético: ≈ 0,95 Kwh/m3 

 

 

 

Dessalinização Reúso Potável 

Aceitação pública é ainda o maior desafio para o reúso potável 

 Desafios para adoção do reúso de água 

Mais de 10.000 testes de qualidade de água feitos 
pela CH2M em Singapura mostraram que a 
qualidade da NEWater em Singapura 
consistentemente supera os requerimentos da 
Organização Mundial da Saúde para água potável 



 Desde a década de 2000 houve um aumento geral e projetos maiores de 

reúso potável em particular 

 Tendências....  

* Database da CH2M – Apresentação da CH2M 

** Potencial, com projetos sendo ativamente considerados nos EUA e outros países 



 Tecnologias de Tratamento 

 Mais uma vez os desafios impostos levaram ao 
desenvolvimento de novas tecnologias; 

 

 O atual estágio de desenvolvimento tecnológico 
permite obter água com elevado grau de qualidade 
a partir de, praticamente, qualquer fonte. 

 

 

 

 

 

 



Biorreatores com Membranas Submersas (BRM ou MBR) 

Sistema Convencional de Lodos Ativados 

Tratamento Preliminar 

Peneira fina 

Tratamento Secundário 

Tratamento 

Preliminar 

Decantador 

Primário 

Ar 

SSTTA 

1,5 – 4,0 g/L 

Ar 

SSTTA 

8,0 – 12,0 g/L 

Tratamento Terciário 

Recirculação de Lodo 

Biorreatores com Membranas 

Efluente tratado 

- Reúso; 

- Elevada qualidade 

Prof. Eduardo Lucas Subtil 

Efluente tratado: 

necessário pós-

tratamento 



 Tecnologias de Tratamento 

Ar 

SSTTA 

8,0 – 12,0 g/L 

Tratamento Terciário 

Parâmetro Valor 

NH4-N < 0,4 mg N/L 

COT < 8,1 mg/L 

Turbidez < 0,7 NTU 

Coliformes totais < 100 UFC/100 mL 

DQO < 30 mg/L 

DBO < 5,0 mg/L 

BRM – Qualidade do efluente 

 Barreira para Cryptosporidium e Giardia  possuem resistência a cloração 

Confiabilidade: 
Hirani et al. (2013), baseado em um levantamento de 38 estações com BRMs nos EUA, 
90% produzia um efluente igual ou melhor do que os apresentados na tabela acima. 

Tendência:  

Unidade principal BRM  

Primeira etapa para produção de água de reúso (BRM + Osm. Rerv.). 



 Tecnologias de Tratamento 

BRM – custos 



 Tecnologias de Tratamento 

 Comparação de custo RBS e BRMs 

 Menor custo com o gerenciamento do lodo 

 Reúso de água diminuindo o gasto com água potável. 

http://www.thembrsite.com/features/how-much-does-an-mbr-cost-the-relative-cost-of-an-mbr-vs-an-sbr/ 



 Tecnologias de Tratamento 

 Sistema de reúso de água na UFABC -BRM 

 Custo do serviço de saneamento (água e esgoto): R$ 34,02/m3  

 Potencial de reúso: 26 m3/dia (bacia sanitária, área verde e espelho d’água) 

 Custo do serviço de saneamento atendido com água de reúso: R$ 233.513,00 (ano); 
 



 Projeto CNPq – Remoção de Nitrogênio via NDS em BRMS 

Tratamento Preliminar 

Peneira fina 

Ar 
Anóxico Aeróbio 

BRM – dois estágios 

Tratamento Preliminar 

Peneira fina 

Ar 

SSTTA 

8,0 – 12,0 g/L 

Efluente tratado 

BRM – NDS único estágios 

Pesquisa – Biorreator com Membranas Submersas 

Efluente tratado 

Redução do consumo de energia 



 Projeto CNPq – Remoção de Nitrogênio via NDS em BRMS 

Tratamento Preliminar 

Peneira fina 

Ar 
Anóxico Aeróbio 

BRM – dois estágios 

Tratamento Preliminar 

Peneira fina 

Ar 

SSTTA 

8,0 – 12,0 g/L 

Efluente tratado 

BRM – NDS único estágios 

Pesquisa – Biorreator com Membranas Submersas 

Efluente tratado 



Projeto CNPq – Remoção de Nitrogênio via NDS em BRMS 

 Tanque de
permeado

Esgoto 

Sanitário

 

Data logger

Bomba de
sucção

 

S2

S3 S4

S1

Computador

F
I

Rotâmetro F
I

Rotâmetro

Tanque de
equalização

Compressor

S5

S6

S7

Redução de 15% 
com energia! 

Água de reúso 

Efluente BRM 

Esgoto 

Pesquisa – Biorreator com Membranas Submersas 

Marina Victoretti Silva, Eduardo Lucas Subtil e Mercia R. Domingues Moretto 



Pesquisa – Célula Combustível Microbiana 

 Potencial de recuperação de energia. 



Pesquisa – Célula Combustível Microbiana 

Afluente

Feltro de 

carbono

Zona Anaeróbia

(câmara anódica)

Tanque de 

permeado

Compressor

F
I

F
I

 

 

S1 S2 S3

S4 S5 S6

V1 V2

R1 R1

Ar

 

Bomba

Peristáltica

Computador

DataLogger

Re

Membrana 

condutiva de UF

Zona Aeróbia

(câmara catódica)

Permeado

Tampa perfurada

Compart imento para evitar a difusão de 

O2 para a câmara anódica

 CCM integrada a BRMC 
• Benefícios 

Redução da demanda energética 

Melhor permeabilidade das membranas 





OBRIGADO! 

 

Contato: eduardo.subtil@ufabc.edu.br 

http://sinergi03.wix.com/ct-ambiental 

 

 


