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RESUMO 

 
 
 

Em termos globais, a quantidade de água disponível no planeta é superior à 
necessidade humana. Anteriormente, a água era caracterizada como bem 
inesgotável e de grande abundância. Com o passar dos anos, os estudos ao redor 
desta temática e a conscientização da água como recurso limitado e finito fez com 
que se instituísse o reconhecimento de sua importância. Na Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), segundo o Indicador de Falkenmark, utilizado pela Organização 
das Nações Unidas para mensurar o estresse hídrico, esta metrópole está 
classificada como um local com ―escassez absoluta de água‖. O risco de escassez 
fez com que se buscassem alternativas para adaptação das atividades humanas aos 
limites do recurso disposto na natureza. Uma das formas encontradas foi a 
reutilização da água. O presente estudo visa analisar a viabilidade econômica da 
água de reúso pública frente a diferentes alternativas na RMSP em três empresas 
de diferentes setores. Uma das importantes informações ausentes nesta questão 
remete ao problema de pesquisa deste trabalho e para respondê-las realizou-se 
uma pesquisa organizada com enfoque teórico-bibliográfico dirigido aos temas de 
interesse. Optou-se, também, pelo método qualitativo, a qual consistiu em uma 
análise documental das empresas inseridas no contexto da pesquisa. O estudo 
revelou que a utilização de água de reúso pública é economicamente viável no setor 
comercial, o qual utiliza água potável em suas operações. Para os setores químico e 
têxtil, apesar de apresentar o menor custo em sua operação, o Payback em conjunto 
com o VPL e TIR mostrou-se inviável como investimento.  Observou-se, também, a 
necessidade de uma política de incentivo ao reúso público envolvendo uma parceria 
entre o setor público e o privado para mitigar o estresse hídrico na RMSP. Espera-se 
que os resultados deste estudo possam ser relevantes aos setores públicos e 
privados devido à necessidade de se ter uma visão ampliada na gestão de recursos 
hídricos de modo a subsidiar políticas públicas não para a obrigatoriedade, mas para 
o incentivo à utilização da água de reúso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos Hídricos. Água. Disponibilidade Hídrica. Água de 
Reúso. Estudo de viabilidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Overall, the amount of water available on earth is superior to the human need. 
Previously, water was characterized as an inexhaustible good with great abundance. 
Over the years, the studies and the awareness of the water, as a limited and finite 
resource, built up the recognition of its importance. In the Metropolitan Region of São 
Paulo (RMSP), according to the Falkenmark indicator, used by the United Nations to 
measure water stress, this metropolitan area is classified as a place with "absolute 
water scarcity". The risk of scarcity generated a search for alternatives to adapt 
human activities to the limits of the water resources available in nature. One way that 
has been found is to reuse water. This study aims to compare the economic 
feasibility of using the publicly supplied reuse water against different alternatives 
available in the RMSP.  Three companies in different industrial fields were surveyed. 
One of the important missing information about this issue is related to the research 
question of the present study and to answer it, a survey was held based on a 
theoretical approach driven by the literature and directed to the topics of interest. The 
qualitative method was chosen, which comprised a desk review of the companies 
included in the research context. The study revealed that the use of publicly supplied 
reuse water is economically viable in the commercial sector, which uses potable 
water in their operations. For the chemical and textile industries, despite having the 
lowest cost in its operation, together with the Payback NPV and IRR, the reuse 
proved to be unviable as an investment. It was also observed the lack of a public 
policy to encourage the reuse, involving a partnership between the public and private 
sectors to mitigate the water stress in the RMSP. It is expected that the results of this 
study can be relevant to both the public and private sectors, due to the need of 
having an enhanced management of water resources to support public policies not 
as a mandatory rule, but to encourage the water reuse as a feasible alternative to 
potable water. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como principal objetivo situar o presente trabalho no campo 

de estudos da gestão ambiental, inserindo-o na área do gerenciamento de recursos 

hídricos. Dentro desse contexto, procura-se traçar uma perspectiva da abrangência 

e da relevância da pesquisa, apresentando o tema a partir da contribuição de 

diversos autores que tratam de questões relativas à escassez de água e ao 

gerenciamento de recursos hídricos. 

O estudo dá ênfase à utilização de água de reúso como uma alternativa para 

mitigar o estresse hídrico no extremo leste da Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP, analisando os serviços de oferta de água de reúso disponibilizados pela 

concessionária que distribuí os serviços de abastecimento de água e coleta de 

esgoto na RMSP. Também são analisadas empresas que optaram, ou não, por essa 

alternativa, buscando elementos que facilitem não só um melhor entendimento do 

tema, mas também uma análise mais precisa dos condicionantes que favorecem ou 

dificultam esta solução. O problema de pesquisa e os objetivos delineados para o 

trabalho também estão expostos nesta seção. 

Quando o assunto é o uso dos recursos ambientais, a conservação dos 

corpos hídricos está entre as principais preocupações, dada a necessidade do 

controle quantitativo e qualitativo da água, para proporcionar melhor qualidade de 

vida para as gerações atuais e futuras. (MEDEIROS, DE SOUZA & RIBEIRO, 2011). 

Conforme Philippi (2012, p.56), ―a gestão de recursos hídricos é essencial para o 

equilíbrio do ciclo do saneamento básico, uma vez que é no corpo hídrico que ele se 

inicia e se fecha‖. Garantir a disponibilidade hídrica, em padrões aceitáveis para uso, 

não só constitui uma das premissas do desenvolvimento sustentável, como também 

é um dos principais objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 

1997). 

Em termos globais, a quantidade de água disponível no planeta é superior ao 

necessário para ser consumida pela população. Entretanto, a disponibilidade hídrica 

não é diretamente proporcional ao número de habitantes de uma determinada 

região, ocorrendo regiões com grande abundância do recurso e outras com 
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escassez. O volume estimado de água que forma a chamada hidrosfera, tem um 

volume estimado de 1,46 bilhão de quilômetros cúbicos. Porém toda essa 

abundância não está disponível para uso imediato, ou não é adequada para o 

consumo (BARROS, 2012).  

Há poucas décadas, a água não era valorizada como um recurso. Ao longo 

dos anos, muitos são os pesquisadores (ABIB et al., 2007; AEMA, 2001; 

ANGELAKIS & BONTOUX, 2001; ARAÚJO, 1988; BARROS, 2012) que fizeram suas 

contribuições acadêmicas em torno do gerenciamento de recursos hídricos, 

alertando sobre a falta de água especialmente nos grandes centros urbanos que têm 

buscado esse insumo em locais cada vez mais distantes. Esse problema deriva não 

somente do crescimento populacional exponencial e desordenado e, 

consequentemente, o crescimento da demanda, mas também pelo uso intensivo ser 

responsável pelas perdas em diferentes partes do sistema, bem como a utilização 

do recurso para fins não nobres. 

A disseminação de informações referente ao risco de escassez de água tem 

aumentado a conscientização da população com relação à utilização desse recurso. 

Candido et al. (2011) que analisaram os modelos de indicadores de 

sustentabilidade, para gestão de recursos hídricos, alertam para a importância da 

gestão dos recursos hídricos face ao mau uso e a crescente demanda populacional. 

A importância da água também é reconhecida na Agenda 21, em seu Capítulo 18, 

onde é enfatizada a necessidade de adaptar as atividades humanas aos limites dos 

recursos dispostos na natureza.  

A ameaça de redução das reservas mundiais em cerca de um terço nos 

próximos 20 anos foi o tema do 3º Fórum Mundial de Água, ocorrido em março de 

2003 em Kioto, no Japão. Corroborando com essa visão, Villiers (2002) destaca que 

o número de pessoas vivendo em estado crítico acerca do recurso hídrico é de 436 

milhões de pessoas em 1997, número este que poderá quintuplicar até 2050, 

segundo projeções. Dessa forma, a água deve ser vista por seu valor estratégico 

para o equilíbrio de ecossistemas e melhoria da qualidade de vida, bem como para o 

processo de desenvolvimento social e econômico. Contido em uma nova 
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abordagem, o planejamento e administração integrada, deverão ser o foco das 

ações para mitigar os problemas oriundos da escassez.  

A Organização das Nações Unidas – ONU classifica regiões com mais de 

20.000 m³/hab/ano como áreas com grande abundância de água, e regiões com 

menos de 1.500 m³/hab/ano como áreas críticas quanto ao recurso. O Brasil possui 

12% de água doce do mundo (HOEKSTRA & HUNG, 2005; REBOUÇAS, 2006; 

MATOS, 2011), sendo classificado como País de recurso abundante. Entretanto, 

esta taxonomia tem pouco significado, pois o recurso não é distribuído 

igualitariamente pelo território brasileiro, havendo várias incidências de problemas 

de abastecimento. Ao ilustrar-se a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com 

os seus 201 m³/hab/ano (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2012; SÃO PAULO, 2010; THE WORLD BANK, 2012), é percebida 

a desigualdade da distribuição face à densidade e ao constante crescimento 

geométrico populacional, o que torna a demanda por abastecimento de água maior 

que a disponibilidade.  

A demanda por água tratada é oriunda de três principais categorias: consumo 

doméstico, agrícola e industrial (BRASIL, 2006). Neste cenário encontram-se, de um 

lado, o setor privado que utiliza água como insumo de seus produtos e serviços; e, 

de outro, as concessionárias de água, responsáveis pela distribuição de água à 

população com a preocupação de garantir a demanda. Face a essas questões, mais 

que equacionar o problema em escala metropolitana, faz-se necessária uma 

colaboração entre os setores público e privado para a adoção de alternativas que 

enfatizem a conservação do recurso hídrico comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável.  

Segundo Barbieri et al. (2010), o conceito de desenvolvimento sustentável 

teve seu marco inicial no relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

conhecida como Comissão de Brundtland, onde o desenvolvimento sustentável é 

definido ―como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades‖. 

Louette (2007), quando lista os 31 desafios da sustentabilidade, destaca a água em 

9º lugar no ranking do grau de incorporação dos desafios nas empresas brasileiras. 
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Dentro deste contexto, faz-se necessário ampliar o conhecimento referente à 

conservação do recurso hídrico. Consultando-se a bibliografia relativa ao assunto 

em questão, verifica-se que vários autores apresentam estudos que demonstram 

que pequenas ações podem implicar em grandes economias de água, dentre as 

quais se destaca a reutilização da água, uma alternativa encontrada na RMSP pela 

concessionária Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) vai ao encontro da Política Nacional de Recursos Hídricos, que retrata o 

fornecimento de água de reúso destinada a um uso menos nobre e que não requer o 

mesmo tratamento destinado à água potável. A gestão sustentável da reutilização de 

água gera economia para o setor industrial, diminui a demanda sobre os mananciais 

subterrâneos e superficiais para abastecimento e ainda reduz o lançamento de 

efluentes em corpos hídricos. 

Uma das dificuldades da utilização dessa alternativa é a viabilidade 

econômica para sua adoção. O uso dessa alternativa demanda altos investimentos 

que só se justificam face ao consumo de grandes volumes. Uma solução para 

mitigar esse custo é a colaboração entre os setores público e privado, onde este 

reduzirá seu custo com esse insumo e ainda poderá usufruir das vantagens de um 

marketing ambiental, e aquele poderá reduzir a captação de água em mananciais, 

equacionar problemas de distribuição de água potável, tendo como consequência a 

conservação deste recurso e a venda de um subproduto agregando valor ao mesmo. 

Dentre as ações a serem desenvolvidas para o planejamento de um programa 

de parceria entre os setores para a distribuição de água de reúso, foram 

selecionadas três empresas para estudo no presente trabalho. Nessas empresas 

foram observadas: i) a importância da água como insumo no processo produtivo, ii) 

a possibilidade de substituição da fonte atual por água de reúso fornecida pela 

concessionária, iii) a lacuna existente na bibliografia sobre esse assunto e a redução 

de custos advindo da adoção dessa alternativa. 

Por outro lado, verificou-se que a maioria dos trabalhos consultados na 

bibliografia aponta a água de reúso como uma alternativa ambientalmente correta, 

mas alerta para o custo dessa alternativa sem estudos que ratifiquem essa 

informação. A própria concessionária utiliza-se apenas do período de recuperação 
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do investimento (Payback) para avaliar a viabilidade econômica das intervenções 

propostas para um programa de reúso da água. 

É importante ressaltar que uma das grandes críticas que se faz a esse 

indicador é a dificuldade de se estabelecer um valor máximo para considerá-lo como 

viável ou não, sendo recomendável, portanto, que o mesmo seja utilizado 

auxiliarmente na tomada de decisão (e não como um indicador único), pois quanto 

maior o seu valor, maior o risco envolvido na operação. Destaca-se também, que por 

tratar-se de um recurso essencial à existência humana, o estudo deve levar em 

consideração a questão ambiental à qual a escassez do recurso poderá 

comprometer não somente o risco do negócio em longo prazo, mas também a 

própria utilização do recurso por parte da população. Face ao exposto, esse cenário 

motivou o estudo de outros indicadores econômicos e a proposição de alguns deles 

para a avaliação em questão. 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Esta pesquisa foi desenvolvida de maneira a cobrir uma lacuna na gestão de 

recursos hídricos, observada na revisão da literatura da área. Para tanto, procurou-

se ampliar o conhecimento e a compreensão de escassez hídrica e os processos de 

decisão das empresas, a partir de análises econômico-financeiras que eles lançam 

mão para decidir/definir o investimento quanto ao uso de uma fonte alternativa de 

abastecimento sustentável.  

Há algumas décadas, a água era considerada um recurso farto e abundante. 

Atualmente ela tem valor estratégico para a existência de ecossistemas, melhoria da 

qualidade de vida e para o processo de desenvolvimento social e econômico. O 

Brasil é considerado um dos países com a maior oferta hídrica, porém essa situação 

perde a importância devido ao fato desse recurso não estar igualmente distribuído 

pelo seu território. Em algumas regiões há abundância de água, em outras é 

escasso. Segundo a World Health Organization – WHO, uma região tem água 

suficiente para consumo quando a sua demanda está entre 1.500 e 

20.000m³/hab/ano. Embora o Brasil tenha cerca de 12% da água doce do planeta 

(MATOS, 2011; SÃO PAULO, 2010; THE WORLD BANK, 2012), a sua distribuição 
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não é uniforme e deve ser considerada em face à densidade demográfica de cada 

região.  

Como referência, tem-se, também, a indicação da ONU que classifica regiões 

com mais de 20.000 m³/hab/ano como áreas com abundância de água e regiões 

com menos de 1.500 m³/hab/ano como críticas quanto ao recurso. Em relação ao 

Brasil, tem-se o seguinte cenário. 

Locais Disponibilidade 

Brasil 41.865 m³/hab/ano 

Estado de São Paulo 2.468 m³/hab/ano 

Pernambuco 1.188 m³/hab/ano 

Bacia do Alto Tietê 201 m³/hab/ano 

Quadro 1- Classificação de Recursos Hídricos 
Fonte: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013. Adaptado 
pela autora. 

Com base nesse indicador, a água pode ser considerada como um recurso 

crítico na RMSP, pois ela tem 201 m³/hab/ano. Quando considerado o consumo 

crescente de água, entretanto, há uma clara percepção de que a demanda é maior 

que a disponibilidade, gerando uma situação de estresse hídrico (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).  

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê possui uma área de drenagem de 1.889 

km² de área de drenagem, tendo como afluente os rios Tietê, Claro, Paraitinga, 

Biritiba-mirim, Jundiaí e Taiaçupeba-mirim, mais 5 reservatórios localizados em 

Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba. Estes reservatórios 

formam o Sistema Produtor Alto Tietê – SPAT que disponibiliza cerca de 15,0 m³/s 

de água para a RMSP abastecendo uma população superior a 4,0 milhões de 

habitantes, particularmente no Subsistema Leste da Sabesp, que responde pelos 

municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 

Itaquaquecetuba, Arujá, e bairros da região leste da Capital, além de uma parcela do 

município de Guarulhos (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 

2013). 
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Considerando que apenas a cidade de São Paulo possui mais de 10 milhões 

de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), 

mais que equacionar o problema em escala metropolitana, faz-se necessária a 

busca de alternativas para tornar mais eficiente o uso da água e também buscar 

alternativas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A visão de que 

problemas ambientais podem comprometer as gerações atuais e futuras, presente 

no relatório Our Common Future (BRUNDTLAND,1987) aplica-se bem a esse 

contexto. Sem um uso racional da água, o abastecimento atual pode ficar 

seriamente prejudicado, comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades. 

Extensivamente, o presente trabalho detém o potencial para enriquecer os 

estudos de interesse sobre a escassez hídrica, utilizando a água de reúso como 

alternativa para mitigar esse estresse, pelo fato de existirem poucos trabalhos que 

tratem sobre o tema. O reúso da água induz a conservação dos recursos hídricos, já 

que possibilita a redução da captação de água e, consequentemente, traz o 

aumento da disponibilidade de água para usos mais exigentes, além de minimizar a 

poluição hídrica ao aproveitar a água residuária que seria lançada em corpos 

d’água.  

O estudo comparativo das alternativas de uso da água em processos 

industriais é uma pesquisa de extrema importância visto que as preocupações de 

ordem financeiras oriundas do investimento inicial e do custo de operação poderá 

ser um requisito determinante na escolha das alternativas. Este é considerado o eixo 

central da pesquisa visto que os problemas da conservação dos recursos hídricos 

têm caráter de bem difuso e impossibilita a atuação única e exclusiva do poder 

público (BRASIL, 1934). Tendo em vista a alta demanda de água existente e a 

grande quantidade de carga orgânica lançada nesses rios, o que diminui a 

quantidade de recurso hídrico disponível, constituindo-se, portanto, num ambiente 

propício ao desenvolvimento e implantação de projetos de reúso da água. A escolha 

de uma alternativa ambientalmente correta deve levar em consideração não 

somente os custos, mas todas as consequências de escassez.  
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Como este estudo tem o propósito de comparar os custos dessa alternativa, a 

sua realização se explica em função da necessidade de se ter uma visão ampliada 

de suas ocorrências e implicações, de modo a subsidiar políticas públicas para a 

expansão da água de reúso de forma a mitigar os impactos ambientais e direcionar 

investimentos para a sua utilização. Essa dissertação vincula-se à linha de pesquisa 

―Governança Ambiental‖. Seu objeto de estudo (água de reúso) situa-se no contexto 

do desenvolvimento sustentável, que acolhe a ideia, entre outras, do 

desenvolvimento pautado na viabilidade econômica. O setor econômico tem um 

grande desafio face à situação de escassez de seu principal insumo e o Estado tem 

o desafio e o poder de atuar sobre o domínio econômico modelando a atividade 

econômica de forma a direcioná-la ao efetivo uso sustentado da água, com medidas 

que efetivamente incentivem o reúso.  

Com base no exposto, formulou-se a questão de pesquisa que norteou todo o 

estudo, objeto desta dissertação: A água de reúso, obtida a partir do tratamento de 

efluentes, é competitiva para o abastecimento de grandes consumidores frente a 

diferentes alternativas? 

1.2 OBJETIVOS 

A resposta a essa questão de pesquisa permitirá atingir os seguintes 

objetivos, geral e específicos: 

1.2.1 Objetivo geral 

Assim, têm-se como objetivo principal: 

Caracterizar a água de reúso e suas possibilidades de utilização pelos 

grandes consumidores frente a diferentes alternativas. 

1.2.2 Objetivo específico 

Neste trabalho têm-se ainda os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os principais tipos de água de reúso; 
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 Identificar os principais obstáculos à utilização da água de reúso pelos 

grandes consumidores;  

 Fornecer subsídio para a tomada de decisão quanto ao emprego da 

água de reúso. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em 8 capítulos, cuja descrição sucinta é 

apresentada na sequência. 

No capítulo 1 são apresentados os pontos que nortearam o desenvolvimento 

desta dissertação. Contempla a introdução, necessário para apresentar o tema de 

pesquisa e a sua contextualização, as justificativas para o seu desenvolvimento, 

bem como o problema de pesquisa e respectivos objetivos.  

O capítulo 2 reúne formulações teóricas que embasaram as demais etapas da 

pesquisa. Inicia com a apresentação do ciclo hidrológico, a disponibilidade de água 

em alguns países do mundo e no Brasil, a escassez hídrica no país, com ênfase na 

RMSP. Apresenta um levantamento bibliográfico de trabalhos empíricos e teóricos 

acerca das principais dimensões da pesquisa: a utilização de água de reúso para 

mitigar o estresse hídrico e os custos dessa alternativa. A revisão bibliográfica 

também contempla a avaliação econômica de investimentos. 

O capítulo 3 expõe os procedimentos metodológicos adotados para a 

consecução da pesquisa. São detalhadas a classificação do estudo, o método 

utilizado para a construção do instrumento de pesquisa, e a análise de viabilidade 

econômica para implantação do sistema de água de reúso fornecida pela 

concessionária. 

A Sabesp e as empresas do segmento têxtil, químico e comercial – objetos do 

presente estudo – é o enfoque do capítulo 4, especialmente no que tange a 

informações históricas, dados gerenciais e produtivos relativos à utilização de água.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos a partir do 

levantamento do consumo das empresas envolvidas, o dimensionamento dos custos 
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de implantação do sistema de água de reúso, da fonte alternativa atual, do uso de 

água potável via rede de distribuição e a análise de viabilidade econômica. 

O capítulo 6 é destinado à apresentação das considerações finais resultado 

de todo o esforço de pesquisa empreendida, seguidas pelas limitações da pesquisa, 

as contribuições para a prática, construída de recomendações da dissertação e as 

oportunidades de pesquisa, seguidas das referências bibliográficas e dos anexos. 
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A propósito, a Figura 1, apresentada a seguir, sintetiza toda a estrutura do 

trabalho e mostra as suas diversas fases e respectivos procedimentos. 

   
           Apresentação do tema 

       Objetivos 
                               Justificativa 
   INTRODUÇÃO   Partes componentes da dissertação 
 
 
 
    
       Disponibilidade hídrica 
       Escassez hídrica 

            FUNDAMENTAÇÃO    Água de reúso 
       TEÓRICA    
           Indicadores econômico-financeiros 
    FASE                       
TEÓRICA      
 
       Concessionária 
                                            CARACTERIZAÇÃO                                     
                DAS EMPRESAS   Empresa do segmento comercial 
   ENVOLVIDAS   Empresa do segmento têxtil  
                                                                                                                Empresa do segmento químico   
 
 
 
       Área de estudo 

            PROCEDIMENTOS   
            METODOLÓGICOS       Estratégia de coleta de dados  

 
   Estratégia de análise de dados 

  
 

 
 

 
Etapa 1:             Levantamento de dados na concessionária e nas 

empresas 
 
           PREPARAÇÃO     
   
                                         E COLETA DE DADOS      

Etapa 2:             Elaboração de cálculos do VPL, Payback, TIR e 
Custo Benefício  

 
 

   FASE 
EMPÍRICA 
 

 
 
 
         
         APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS            Análise dos dados qualitativos 

 
 
 
 
        Limitações da pesquisa 
CONSIDERAÇÕES          Contribuições para a prática 
FINAIS                                      Oportunidades de pesquisa       

                  
Figura 1 - Estrutura da Pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão da literatura é o resultado de uma pesquisa bibliográfica conduzida 

de modo a possibilitar que o objetivo geral e específicos sejam atingidos. Desta 

forma, primeiro são abordados os conceitos de escassez hídrica, a disponibilidade 

no Brasil com ênfase na RMSP tendo em vista ser imprescindível para a conclusão 

da pesquisa, haja vista que o tema água é o objeto deste estudo. Por fim, será 

contextualizada a água de reúso como alternativa para fonte de abastecimento, em 

contexto de gestão de recursos hídricos, para mitigar o estresse hídrico na RMSP.   

2.1 ÁGUA E SUA IMPORTÂNCIA 

Um dos recursos fundamentais à existência humana é a água, a qual realiza 

três funções ambientais básicas: fornecer insumo ao sistema produtivo, assimilar 

resíduos gerados por diferentes atividades de origem antrópica, prover utilidades 

estéticas e de lazer (PEARCE, 1993). Desempenhando um papel fundamental de 

substrato à vida em diferentes ecossistemas, a água contribui para a regulação 

climática do Planeta, por meio do ciclo hidrológico, o qual é entendido como a forma 

de circulação da água pelos sistemas do planeta. É um sistema físico quase estável 

e autorregulável, que transfere a água de um ―reservatório‖ para outro em ciclos 

complexos (VILLIERS, 2002; NASCIMENTO & HELLER 2005). 

 

Figura 2 - Ilustração sobre o ciclo da água 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 
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É possível observar na Figura 2, que por meio do sol ocorre a evaporação em 

águas dos rios, oceanos, lagos, onde se formam nuvens possibilitando o retorno da 

água em forma de chuva. O funcionamento desse sistema deve-se por que mais 

água evapora dos oceanos do que retorna a ele. Esta diferença cai na terra sob a 

forma de chuva ou neve. 

A recarga de aquífero é favorecida pela água de chuva, visto que entre 10% a 

20% dessa água encontra um caminho para os sistemas subterrâneos. O uso 

desenfreado e descontrolado dessas águas é um dos grandes desafios que o 

planeta enfrenta, pois na medida em que a população cresce, o uso sustentável da 

água depende da adaptação das pessoas ao ciclo da água (VILLIERS, 2002). Nesse 

cenário, faz-se necessário desenvolver habilidades, conhecimentos, tecnologias, 

normas e regulamentações para administrar o recurso de forma integrada e 

abrangente, a fim de manter o equilíbrio do ciclo e a demanda para as gerações 

futuras. 

2.2 DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Quando o assunto é recursos hídricos, a escassez é um assunto mencionado 

por vários autores (MATOS, 2001; MOE & RHEINGANS, 2006; MEDEIROS, SOUZA 

E RIBEIRO, 2011; BARROS, 2012) não só pelo riscos da falta do recurso mas 

também pelas suas implicações econômicas e sociais. Há poucas décadas, a água 

não era valorizada como um recurso, pois era caracterizada como bem inesgotável e 

de grande abundância (BRASIL, 1934). Com o passar dos anos, os estudos ao redor 

desta temática e a conscientização da água como recurso limitado e finito (BRASIL, 

1988; BERTÉ, 2009) fez com que se instituísse o reconhecimento de sua 

importância. Ao longo dos anos, muitos são os pesquisadores (ABIB et al., 2007; 

AEMA, 2001; ANGELAKIS & BONTOUX, 2001; ARAÚJO, 1988; BARROS, 2012) 

que fizeram suas contribuições acadêmicas em torno do gerenciamento de recursos 

hídricos, alertando sobre a escassez do recurso especialmente em locais de grande 

concentração populacional. Martins (2005) afirma que 1,4 milhões de Km³ de água 

cobrem 75% da superfície da Terra. A Tabela 1 demonstra que a água em nosso 

planeta se encontra distribuída da seguinte maneira: 
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Tabela 1 - Distribuição de água na Terra 

  
Área de 

distribuição 
(10³ km³) 

Volume (10³ 
km³) 

Percentual do 
total de água 

(%) 

Percentual de 
água doce 

(%) 

Total de Água 510.000 1.386 milhões 100 — 

Água Doce 149.000 35.000 2,53 100 

Oceanos 361.300 1.340 milhões 96,5 — 

Água Salina Subterrânea — 13.000 1 — 

Água Doce Subterrânea — 10.500 0,76 30 

Glaciares Antárticos 13.980 21.600 1,56 61,7 

Glaciares da Groenlândia 1.800 2.340 0,17 6,7 

Ilhas do Polo Ártico 226 84 0,006 0,24 

Glaciares em Montanhas 224 40,6 0,003 0,12 

Gelo no Solo/permafrost 21.000 300 0,022 0,86 

Lagos Salinos 822 85,4 0,006 _ 

Lagos de Água Doce 1.240 91 0,007 0,26 

Pântanos 2.680 11,5 0,0008 0,03 

Rios (media de fluxo) _ 2,12 0,0002 0,006 

Dentro de Matéria 
Orgânica 

_ 1,12 0,0001 0,0003 

Fonte: Adaptado de Gleik & Palaniappan (2010) 
 

Apesar da grande abundância no planeta, somente a água doce, ou seja, 

2,53% podem ser consumidas, entretanto, não está de fácil acesso (REBOUÇAS, 

2006). Conforme mostra a Figura 3, apenas 0,3% encontra-se em rios e lagos.  

 

Figura 3 - Proporção de água na Terra 

Fonte: Rebouças (2006) 
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Mediante este cenário, a ONU (2004) estima que em 2025 cerca de 2,7 

bilhões de pessoas enfrentarão a falta de água e de saneamento básico que gerará 

doenças que matarão cerca de 6.000 crianças por dia (MOE & RHEINGANS, 2006; 

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2013). Uma das causas desse cenário 

deriva da distribuição hídrica não ser igualitária em todas as regiões, com regiões 

onde esse recurso é abundante, como a Região Amazônica, e outras onde o recurso 

é escasso, como a Palestina, Israel, Argélia e Tunísia (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2013). 

Outro fator a considerar é o crescimento populacional. Enquanto a quantidade 

de água existente permaneceu a mesma desde o início dos tempos (HIRATA e 

SUHOGUSOFF, 2004), não só a população cresceu geometricamente, como 

também, houve a diversificação das atividades humanas para suprir necessidades, 

exigindo um consumo maior do recurso (RIBEIRO, 2011; INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Somados a essa questão ainda há a 

poluição dos corpos hídricos, o desperdício e as perdas no processo de distribuição.  

Rebouças (2006) menciona a classificação das Nações Unidas em relação à 

disponibilidade hídrica per capita: 

 Muito pobre de água, quando dispõem de menos de 500m³/ano per capita; 

 Pobre – entre 500 e 1.000m³/ano per capita; 

 Regular – entre 1.000 e 2.000 m³/ano per capita; 

 Suficiente – entre 2.000 e 10.000 m³/ano per capita; 

 Rico – entre 10.000 e 100.000 m³/ano per capita, e 

 Muito rico – mais de 100.000 m³/ano per capita. 

O risco de escassez tornou-se tema de várias discussões entre a população, 

chamando-a a responsabilidade quanto à utilização deste recurso. É possível citar, 

como exemplo, a Agenda 21, em seu Capítulo 18, onde é salientada a importância 

de uma nova realidade a qual se faz necessária a adaptação das atividades 

humanas aos limites dos recursos dispostos na natureza. A gestão dos recursos 

hídricos é vista como um grande desafio para as corporações, sendo que dos 31 
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desafios da sustentabilidade, a água ocupa o 9º lugar no ranking, segundo Louette 

(2007).   

Em 2050 estimam-se que cerca de 60 países sofrerão com a falta d’água, 

especialmente aqueles em que o tratamento do esgoto é embrionário e a poluição é 

o grande contaminador dos corpos hídricos (FIORI, FERNANDES e PIZZO, 2004). 

Com o crescimento populacional, bem como o aumento das necessidades humanas, 

a disponibilidade da água tende a diminuir. Logo, mais do que incentivar o uso 

racional da água, é necessário o desenvolvimento de políticas de incentivo e 

parcerias entre o setor público e privado para promover o consumo consciente e 

novas formas de abastecimento garantindo a qualidade e a quantidade necessária 

para cada finalidade.  

2.2.1 A Disponibilidade hídrica no mundo 

Historicamente, levou-se milhões de anos para o planeta Terra chegar ao 

contingente de 1 bilhão de habitantes, fato registrado em 1830 . Em 1927, ou seja, 

menos de um século depois, registrou-se o seu segundo bilhão de habitantes. Em 

2010 esse número já se aproximava de 7 bilhões. As estimativas futuras estão em 

torno de 8 e 9 bilhões para os anos de 2025 e 2050, respectivamente.  O 

crescimento exponencial da população tem preocupado vários pesquisadores e 

estudiosos que temem que ele supere o ritmo de ampliação da oferta de recursos 

naturais (REBOUÇAS, 2006; MCDONALD ET AL, 2011; KOHLHASE, 2013). Em 

termos de distribuição mundial do volume total de água doce, temos a seguinte 

situação: 

Tabela 2 - Distribuição mundial de água doce 

Continentes Percentual 

África 10,00% 

América do Norte 18,00% 

América do Sul 23,10% 

Ásia 31,60% 

Europa 7,00% 

Oceania 5,30% 

Antártida 5,00% 
Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica (2013) 
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Na Figura 4 é possível observar a disponibilidade hídrica versus a 

concentração populacional. Os locais mais populosos tendem a ter problemas com a 

disponibilidade do recurso hídrico em um espaço curto devido à limitação dos 

recursos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Disponibilidade Hídrica no Mundo 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 

Segundo a ONU, a quantidade de água que o ser humano necessita para 

atender suas necessidades básicas varia de 20 a 50 litros diários. (UNITED 

NATIONS–WATER, 2013). O consumo per capita, varia de região para região, por 

esse motivo a disponibilidade hídrica está diretamente relacionada com a quantidade 

de habitantes de determinado local. Preocupados com essa questão, há autores que 

destacam a preocupação com a crescente escassez de água, onde se estima que 

em 2050 mais de 1 bilhão de pessoas viverão sem recursos hídricos suficientes para 

abastecê-las, visto que em 100 anos o consumo mundial de água doce foi 

multiplicado por seis (MCDONALD ET Al., 2011; REBOUÇAS, 2006; MANCUSO e 

SANTOS, 2004).  

Apesar das projeções de crescimento populacional, o uso doméstico não é o 

maior consumidor dos recursos hídricos. Segundo Brown & Matlock (2011) a 

necessidade humana que está em torno de 50 litros/hab/dia distribuídos conforme 
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Quadro 2, representa uma per capta de 20m³/hab/ano o que não afeta a 

disponibilidade global do recurso hídrico.  

Litros Necessidades 

5 Beber 

20 Higiene geral 

15 Banho 

10 Preparo com alimentação 

Quadro 2- Necessidade humana de consumo diário 
Fonte: Brown & Matlock (2011) 

          Contudo, para manter as necessidades humanas de alimentação 

diárias necessita-se de 3.500 litros os quais são contabilizados no setor agrícola 

(RIJSBERMAN, 2004; YANG & al, 2006; WORLD WATER COUNCIL, 2004; 

RENAULT, 2002; ROTH & WARNER, 2008). A água utilizada no setor produtivo 

também possui duas classificações básicas (HOFF, 2010): 

 Água verde (green water) – gerada especialmente pela água de chuva, sendo 

aquela que fica disponível no solo até ser absorvida pelas plantas; 

 Água azul (blue water) - é a água oriunda dos lagos e aquíferos e que pode 

ser retirada para a irrigação e outros usos humanos. 

Com a necessidade cada vez maior de implantar o uso consciente, surgiu o 

conceito de águas cinza, a qual pode ser tanto originada da água verde ou azul, mas 

que, após a sua utilização para produção de bens ou serviços, é devolvida a 

natureza.  

O setor agrícola consome atualmente 70% da água doce disponível (WORLD 

WATER COUNCIL, 2004; REBOUÇAS 2006; YANG & al, 2006; BISWAS & 

TORTAJADA, 2010; BROWN & MATLOCK, 2011; UNESCO, 2012) utilizadas para 

pastagens e plantios. Em segundo lugar, encontra-se o setor industrial e de 

prestação de serviços com 23%, seguido pelo consumo humano que é apenas de 

7% água (FALKENMARK & WIDSTRAND, 1992; REBOUÇAS, 2006; UNESCO, 

2012). Contudo com as projeções de crescimento para o setor industrial até 2025, 

estima-se que o consumo de água e a poluição dos corpos hídricos aumentará em 

100% e 400%, respectivamente (REBOUÇAS, 2006).  A Figura 5 mostra a evolução 

do consumo de água distribuída pelos setores agrícola, industrial e uso urbano. 
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Figura 5 – Evolução da distribuição de água por setor 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 

A variedade de informação disponível referente ao setor agrícola é 

inversamente proporcional a falta de informação do setor industrial (UNESCO, 

2012). Como até a metade do século XX a água não era fator preocupante para este 

setor, pois era obtida facilmente a um custo mínimo, não havia dados ou estudos 

sobre o assunto. Atualmente, estima-se que a água captada por esse setor é maior 

do que a consumida (UNESCO, 2012). O crescimento desenfreado alinhado ao 

consumo elevado já trouxe consequências nos lençóis freáticos, os quais, em países 

como Gujarat na Índia e no Texas nos Estados Unidos, baixaram o nível devido ao 

uso continuo. Contudo, esse excesso de exploração ocasiona a baixa dos lençóis 

freáticos o que compromete a obtenção do recurso (REBOUÇAS, 2006).    

2.2.2 A Disponibilidade hídrica no Brasil 

Considerando-se a disponibilidade hídrica, o Brasil é um país rico em água 

doce com seus 41.865 m³/hab/ano, conforme o Indicador de Falkenmark (Tabela 3), 

utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que avalia a disponibilidade 

hídrica de um local dividindo o volume de água disponível pelo número de habitantes 

de determinada região (FALKENMARK ET AL., 1989; FALKENMARK & 
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WIDSTRAND, 1992; HOEKSTRA & HUNG, 2005; BROWN & MATLOCK, 2011; 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2012).  

Tabela 3 - Indicador hídrico conforme Falkenmark (1989) 

Disponibilidade Condição Hídrica 

Superior a 1.700 m³/hab/ano sem estresse 

Entre 1.000 e 1.700 m³/hab/ano estresse 

Entre 500 e 1.000 m³/hab/ano escassez 

Inferior a 500 m³/hab/ano escassez absoluta 

Fonte: Adaptado de BROWN & MATLOCK (2011) 
 

Entretanto, essa distribuição não é igualitária em todo território brasileiro, pois 

a região com a maior disponibilidade hídrica também possui a menor concentração 

populacional. A Figura 6, que mostra a disponibilidade hídrica versus concentração 

populacional no Brasil, retrata bem esse cenário.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6 - Disponibilidade Hídrica no Brasil 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 
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Apesar de o Brasil ser detentor de 12% da água doce disponível no mundo 

(HOEKSTRA & HUNG, 2005; REBOUÇAS, 2006), a falsa ideia de fartura faz com 

que não haja uma preocupação com o uso racional da água, o que leva a 

desperdícios da ordem de 40% (CAUBET, 2013). Ademais, a distribuição do recurso 

não é igualitária em todo território ocasionando regiões com grande abundância de 

água, como é o caso da região norte com 68% do recurso e 8% da população. 

Situação inversa ocorre na região sudeste com 43% da população e apenas 6% da 

disponibilidade hídrica, cenário que retrata a escassez relativa devido ao fato do 

recurso não ser suficiente para o abastecimento da população (HIRATA, 2007; 

HIRATA e SUHOGUSOFF, 2004) fato que se agrava no Estado de São Paulo que 

possui 1,6% da água doce do Brasil (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 

ELÉTRICA, 2013), apesar de ser o estado mais populoso do país (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Esse cenário faz com que 

grandes centros urbanos, especificamente a RMSP, tenham que buscar alternativas 

para suprir a necessidade do recurso, inclusive buscando água em bacias 

hidrográficas localizadas fora dessa região. 

 

2.2.3 Disponibilidade hídrica na RMSP 

A escassez enfrentada em áreas de grande concentração populacional, como 

é a RMSP, compromete a regularidade do abastecimento. Na Grande São Paulo, a 

questão é particularmente é agravada por duas razões principais: i) o volume de 

resíduos que uma população gera diariamente; ii) as condições hidrográficas da 

bacia do Alto Tietê, que banha a metrópole. 

O crescimento desordenado da RMSP em muito contribuiu para a escassez 

dos recursos hídricos. (REBOUÇAS, 2006). Com uma população estimada de 20 

milhões de pessoas, (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2013) a região é banhada pela bacia hidrográfica do Alto Tietê, a qual possui uma 

disponibilidade hídrica de 201 m³/hab/ano (COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012; SÃO PAULO, 2010; THE WORLD 

BANK, 2012), índice não só considerado como escassez absoluta pela ONU, mas 
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também semelhante à países com problemas crônicos de falta d’água. O Quadro 3 

traz um comparativo desse cenário. 

Região Disponibilidade hídrica 

Palestina 201 m³/hab/ano 

Israel 235 m³/hab/ano 

Argélia 324 m³/hab/ano 

Tunísia 433 m³/hab/ano 

Omã 491 m³/hab/ano 

Quênia 737 m³/hab/ano 

RMSP 201 m³/hab/ano 

Quadro 3 - Comparativo de disponibilidade hídrica 

Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2013) 

 

A RMSP, por volta de 1990 enfrentou problemas críticos com a falta d’água 

como o rodízio no abastecimento que atingiu diretamente 5 milhões de pessoas. 

Com obras e investimentos, em 1998 este cenário melhorou, mas houve novos 

problemas de abastecimento em 2004. Atualmente, o fornecimento de água para 20 

milhões de habitantes é realizado por meio do Sistema Integrado Metropolitano 

(SIM), o qual é constituído por oito grandes sistemas responsáveis pela ―produção‖ 1 

de 67 mil litros de água por segundo, para atender 33 municípios atendidos pela 

Sabesp e outros 6 que compram água por atacado (Santo André, São Caetano do 

Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Diadema e Mauá), conforme Figura 7 

(FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2013). Os 

sistemas apresentam as seguintes vazões:  

 Alto Cotia (Sabesp, vazão: 1,2 m³/s); 

 Baixo Cotia (Sabesp, vazão: 0,9 m³/s);  

 Cantareira (Sabesp, vazão: 33 m³/s); 

 Alto Tietê (DAEE, vazão: 15 m³/s);  

 Rio Claro (Sabesp, vazão: 4 m³/s); 

                                                 
1
 Entenda-se como ―produção de água‖ a água disponível, medida pela precipitação, menos a 

evaporação. 
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 Ribeirão da Estiva (Sabesp, vazão: 0,1 m³/s);  

 Rio Grande (EMAE, vazão: 5 m³/s);  

 Guarapiranga (EMAE, vazão: 14 m³/s). 

 

Figura 7 - Mananciais da RMSP 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 

 

Apesar de toda a estrutura, o recurso não atende a necessidade atual da 

população (FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 

2013). O estudo realizado por Torrente (2014) sobre a influência da temperatura no 

consumo de água na RMSP analisa dados interessantes sobre a escassez na 

região. Ao observar o Gráfico 1 onde o autor estudou a capacidade de ―produção‖ de 

água tratada das ETAs versus o volume de água disponível nos mananciais entre o 

início de 2006 e final de 2012, aparentemente, o sistema manteve sua eficiência de 

atendimento à demanda na região.  
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Gráfico 1 - Volume de água disponível para captação nos mananciais e 
capacidade de “produção” de água tratada nas ETAs no período de 2005 a 
2012 
Fonte: Torrente (2014) 

Ao analisar o Gráfico 1 observa-se a capacidade de ―produção‖ de água 

tratada abaixo do volume disponível para captação entre os períodos de 2006 a 

2009, enquanto este foi de 71,7 m³/s, aquele foi de 67,7m³/s aparentando uma 

margem de segurança entre as variáveis. Entretanto, quando o mesmo autor 

estabelece a relação dos volumes apurados com o crescimento populacional, 

conforme Gráfico 2, nota-se que o recurso está escasso na região, pois o volume de 

água é o mesmo ao longo dos anos e com o aumento contínuo da população, há 

uma redução per capita na disponibilidade de recursos hídricos. O autor ainda 

reforça: 

―Comparando o limite operacional médio mais elevado do período estudado, 

314 l/habitante por dia em 2005, com o Indicador de Falkenmark, um dos 

mais utilizados para se medir o estresse hídrico, confirma-se que a situação 

da RMSP é crítica, pois revela que mesmo com esse limite operacional mais 

elevado, esta metrópole fica classificada com escassez hídrica absoluta, a 
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pior condição do indicador, e com apenas 6,7% do volume de água doce 

necessário para não ser considerada uma região com estresse hídrico‖ 

(TORRENTE, 2014). 

Gráfico 2 - Volumes diários per capita de água disponíveis para captação nos 
mananciais e de capacidade de “produção” de água tratada no período de 2005 
a 2012 
Fonte: Torrente (2014) 

Na constatação de que o recurso não atende a necessidade atual da 

população (FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 

2013; TORRENTE, 2014) o cenário crítico fez com que a concessionária, em 2012, 

pagasse cerca de R$ 26,2 milhões pelo uso da água de rios de domínio federal 

iniciada em 2003 na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, e estadual, iniciada em 

2007 nesta mesma bacia e na dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa 

transposição é responsável pelo fornecimento de água para aproximadamente 9 

milhões de habitantes, e foi assinada em 6 de agosto de 2004 com validade para 

dez anos, (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, 2004; GONZÁLEZ 

et al., 2011; RIBEIRO, 2011; DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 

ELÉTRICA, 2013). Acrescenta-se a este quadro o alto índice de perdas estimado em 

40% (CAUBET, 2013), o elevado consumo e a degradação dos mananciais causada 
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pela poluição ambiental, ocupação irregular das margens de algumas represas, 

desmatamento e consequente assoreamento, dentre outros fatores. 

Mesmo com essa estrutura, a RMSP já enfrentou períodos difíceis com 

relação à escassez. Apesar de a região ser dotada de altos índices pluviométricos, 

superior à média do país (REBOUÇAS, 2006), em 2004 as chuvas não foram 

suficientes para reabastecer os reservatórios do Sistema Cantareira, o qual abrange 

as represas Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, que abastece 

mais de 9 milhões de habitantes na RMSP, e para evitar o racionamento, a Sabesp 

implantou o sistema de Bônus de Água que consistia em uma redução na conta de 

água para quem economizasse o recurso.  

O cenário se repetiu de forma mais agressiva entre o final de 2013 e início de 

2014, com os baixos índices pluviométricos. Novamente a empresa implantou 

estratégias de Gestão da Operação de Água e Programa Bônus, onde o usuário que 

reduzisse em pelo menos 20% o consumo médio de um período de 12 meses: de 

fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, obteria um desconto de 30% na conta. Dentre 

as principais estratégias adotadas pela concessionária, têm-se: 

 Contratação Modclima (avião para bombardeamento das nuvens); 

 Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs); 

 Gestão de Demandas Noturnas, realizada pelo Centro de Controle 

Operacional (CCO), que por meio de análises identifica regiões que 

apresentam baixo consumo, possibilitando a redução da oferta de água, 

sendo este volume destinado a regiões que apresentam maiores demanda;  

 Através de acompanhamento da demanda de reclamação de falta 

d’água registrada na Central de Atendimento Telefônico (195), o CCO 

consegue identificar as áreas mais críticas e assim, por meio de manobras, é 

possível dar uma solução mais rápida. Esta ação gera uma redução de 

consumo de 10%, levando em consideração a vazão do dia; 

 Intensificação do programa de redução de perdas nas Unidades de 

Negócio; 

 Redução do tempo médio de Conserto Vazamento; 

 Atuação na oferta de água de reúso; 
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 Ampliação de ETA; 

 Maximização na utilização de booster, o qual consiste em uma bomba 

intercalada na tubulação que aumenta ou reduz a pressão na rede, 

auxiliando, assim, no bombeamento da água; 

 Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água (Bônus); 

 Contribuição na transferência de água dos sistemas Alto Tietê e 

Guarapiranga para parte da população que era atendida pelo sistema 

Cantareira. 

Essas estratégias reduziram a ―produção‖ de Água no Sistema Cantareira, 

que estava com a situação mais crítica, em 5,21 m³/s o que equivale ao rodízio 

48x48 (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2014a). Contudo, a região continuou a apresentar baixos índices pluviométricos. Em 

15 de maio de 2014, o Sistema Cantareira registrou o índice de 8,2% o menor nível 

de sua historia (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2014a). Para equacionar o problema foi necessário iniciar a captação de 

águas abaixo do nível das comportas, conforme Figura 8.  

Figura 8 - Esquema de captação do "volume morto" 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2014b) 

No total, estão sendo investidos R$ 80 milhões, em 17 unidades de 

bombeamento nas represas Atibainha, em Nazaré Paulista, e Jaguari/Jacareí, 

conforme Figura 9 e 10. O intuito é impulsionar a parcela da água presente nesta 

região para que ela siga o fluxo normal pelos túneis, até a estação de tratamento do 

Guaraú. 
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Figura 9 - Obras na represa Jacareí 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2014b) 

A reserva estratégica ou ―volume morto‖, como está sendo chamada, é uma 

porção do reservatório onde se calcula que estejam armazenados cerca de 400 

bilhões de litros de água. Volume não usado antes, pois fica numa região abaixo do 

nível de captação das comportas. A expectativa é retirar ao menos 200 bilhões de 

litros de água do ―volume morto‖ dos reservatórios, água suficiente para no mínimo 

quatro meses. Mas essa reserva poderá ser dispensada dependendo do volume de 

chuvas até a metade do ano. 

Figura 10 - Obras na represa Atibainha 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2014b) 

Diante da crescente necessidade de água potável, do aumento populacional e 

consequentemente, a escassez hídrica, é fundamental a conscientização de que o 

recurso deve ser utilizado de forma racional (GLEICK & PALANIAPPAN, 2010). 

Acrescenta-se a este cenário o desafio de encontrar fontes sustentáveis 

(SOLOMON, 2010). Situação de escassez enfrentada em áreas de grande 

concentração populacional, como é na RMSP, comprometem a demanda de 
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abastecimento. Neste sentido, o gerenciamento dos recursos hídricos por meio de 

políticas públicas que fomentem o desenvolvimento sustentável envolve não 

somente a poder concedente, como também a população como um todo, é nesse 

cenário que a água de reúso surge como uma opção sustentável em consonância 

com a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

2.3 ÁGUA DE REÚSO 

Por volta de 1980, o alto custo da água potável repassado ao produto final 

tornou-se um problema para as indústrias. Para diminuir seus custos, o setor 

industrial procurou uma alternativa que reduzisse o consumo de água com o 

reaproveitando dos efluentes (ALVERCA, 2004; SUSTAINABLE ASSET 

MANAGEMENT, 2011). Essa alternativa, denominada de água de reúso, passou a 

ser utilizada com maior intensidade pelo setor industrial e também na recarga de 

aquíferos subterrâneos (WESTERHOFF, 1984; MANCUSO e SANTOS, 2004), 

sendo considerada como uma solução para escassez nos centros urbanos, 

reduzindo a pressão sobre os mananciais (MANCUSO, 2004; WENZEL & 

KBUDSEN, 2005). 

A escolha por determinada fonte de abastecimento deve levar em conta as 

implicações presentes e futuras. No caso da RMSP, a insuficiência da oferta do 

recurso hídrico fez com que se importasse água da vizinha Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que também tem escassez hídrica (408 m³/hab./ano), 

segundo Maia (2011), e poderá ter eventuais problemas para manutenção da 

mesma. O reúso das águas surge como forma de minimizar, ou mesmo evitar esses 

conflitos (MANCUSO e SANTOS, 2004).  

A demanda por água tratada é oriunda de três principais categorias: consumo 

doméstico, agrícola e industrial (BRASIL, 2006), uma das alternativas encontradas 

na RMSP pela concessionária Sabesp vai ao encontro da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, que retrata o fornecimento de água de reúso destinada a um uso 

menos nobre e que não requer o mesmo tratamento que é destinado à água potável.  
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No Brasil os padrões de qualidade para água potável são definidos pela 

Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. Para água de 

reúso há dificuldade em se definir padrões aceitáveis que atenda a demanda de 

diversos usos em diferentes aspectos. A esse respeito Brito (2012) discorre: 

―... existem controvérsias entre pesquisadores sobre a qualidade que deve 

ter um efluente tratado para sua utilização posterior, se com risco nulo ou 
risco potencial zero (critério da Califórnia) ou com nível de risco aceitável 
(critério da Organização Mundial da Saúde). Como consequência dessas 
diferenças de critérios, quase todas as normas geram discussões tanto 
sobre os valores numéricos dos padrões de qualidade adotados, quanto 
sobre os parâmetros a considerar conforme o uso pretendido‖ (BRITO, 
2012, p.5). 

A falta de um diploma legal que regulamente e regularize a utilização da água 

de reúso é vista por diversos autores como um entrave à sua propagação (MELO, 

2010; PAES ET AL, 2010; ALMEIDA, 2011). Como a legislação brasileira para 

utilização de água de reúso ainda é embrionária, as empresas, como é o caso da 

concessionária Sabesp, se orienta pelas legislações de outros países e pelos 

documentos e relatórios expedidos pela World Health Organization (HESPANHOL, 

2013). De acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde, a utilização 

da água de reúso deve levar em conta os riscos e critérios conforme a seguir (World 

Health Organization, 2008).  

1. Saúde pública – monitoramento com a segurança sanitária deve ser 

constante devido aos riscos oriundos do contato humano; 

2. Padrões estéticos – a cor, turbidez ou odores não devem ser 

comprometidos a ponto de causar rejeições; 

3. Preservação do ambiente – a água de reúso quando utilizada 

diretamente no meio ambiente, como é o exemplo da irrigação 

paisagísticas ou reposição de lagos não poderá causar alterações no 

ecossistema; 

4. Qualidade – a água de reúso é oriunda do tratamento de efluentes que 

deverá manter-se dentro de determinados padrões para não 

comprometer a qualidade do reúso; 

5. Adequação ao uso pretendido – os padrões devem ser definidos 

respeitando os aspectos sanitários e a finalidade a que se destina. 
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A prática de reúso vem se tornando uma necessidade cada vez mais 

frequente (WILDERER & HUBER, 2011; PONCE-ORTEGA et al., 2012; 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012; QAISER et al., 2013), com 

soluções adequadas às necessidades específicas de cada região. Nos Estados 

Unidos há registros de mais de 40 estudos de caso envolvendo projetos de água de 

reúso. Da mesma maneira, os estudos apontam mais de 30 países que já utilizam a 

água de reúso para mitigar o estresse hídrico como a China, México, Argentina, 

Austrália, Israel, dentre outros (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012).  

O Quadro 4 mostra os países que já possuem alguma regulamentação, mesmo que 

embrionária, disponível para consulta em sites. 

  

Países Regulamentação 

Austrália 
 

Orientações para a gestão ambiental: o uso de água 

reutilizada 

Austrália 
 

Diretrizes australianas para reutilização de água 

Brasil 
Resolução n. 54, de 28 de novembro de 2005 do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos 

Chipre 
 

Departamento de controle de poluição 

Índia 
 

Normas gerais para a descarga de poluentes ambientais. 

Parte-A: Efluentes 

México 

Normas oficiais mexicanas que estabelecem os limites 

máximos admissíveis de contaminantes em descargas de 

água de reúso em rios de território nacional 

Espanha Regulamentação espanhola para água de reúso 

Tailândia Padrões para água de reúso 

Vietnã 
Regulamento técnico nacional de qualidade da água de reúso 

para agricultura 

Quadro 4 - Países com regulamentação disponível na web 
Fonte: Environmental Protection Agency (2012) 
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2.3.1 Conceitos de água de reúso 

Atualmente, apesar dos diferentes conceitos para a água de reúso, elas 

convergem para o mesmo sentido, o qual consiste em reutilizar a mesma água mais 

de uma vez.  Mierzwa (2002, p.22) conceitua como ―o uso de efluentes tratados para 

fins benéficos como irrigação, uso industrial e fins urbanos não potáveis‖. Outro 

conceito é dado por Hespanhol (2013) de que o reúso de água é o aproveitamento 

de águas já utilizada e posteriormente tratada de acordo com uma necessidade pré-

definida. Já a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2012, 

p.18) conceitua como ―uso de efluentes gerados a partir do tratamento de esgotos 

para fins industriais, refrigeração de equipamentos e outras aplicações não 

potáveis‖.  

Há basicamente duas classificações para água de reúso segundo a WHO 

(1973): 

 Reúso indireto: ocorre quando as águas já utilizadas são despejadas 

nos corpos d’água, onde ocorre a diluição da mesma, e novamente captada à 

jusante; 

 Reúso direto: ocorre quando as águas já utilizadas, agora 

denominadas de esgotos, são tratadas sem lançamento ou diluição prévia em 

corpos d’águas e utilizada diretamente para determinada finalidade.  

Conforme a Environmental Protection Agency - EPA (2012), o reúso também 

pode ser classificado de acordo com o seu destino de utilização, podendo ser: 

 Urbano: utilizada como irrigação, lavagem de veículos, paisagismo, 

assentamento de poeira, cura de concreto, reserva de incêndio; descargas 

em vasos sanitárias em banheiros comerciais e industriais. 

 Industrial: utilizada em processos industriais diversos, sistemas de 

resfriamento de torres e caldeiras; 

 Agrícola: utilizada para irrigar pomares, alimentação de animais, pasto, 

jardins;  
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 Recreação: utilizada na pesca e em atividades recreativas como 

natação, ski aquático, canoagem, etc; 

 Recarga gerenciada de aquíferos subterrâneos; e 

 Reúso potável indireto. 

2.3.2 Qualidade da água de reúso no Brasil 

No Brasil, de acordo com a NBR 13.969/97 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (1997) a água de reúso é classificada em quatro classes, 

obedecendo a parâmetros de utilização e tipo de tratamento conforme o Quadro 5. 

 Utilização Parâmetros Observações 

Classe 1 Lavagem de carros e 
outros usos que 
requerem o contato 
direto do usuário com a 
água, com possível 
aspiração de aerossóis 
pelo operador incluindo 
chafarizes 

- turbidez  - inferior a 5; 
- coliforme fecal – inferior 
a 200 NMP/100ml; 
- sólidos dissolvidos totais 
inferior a 200 mg/l 
- pH entre 6.0 e 8.0; 
- cloro residual entre 0,5 
mg/l e 1,5 mg/l 
 

Nesse nível, serão 
geralmente necessários 
tratamentos aeróbios 
(filtro aeróbio submerso 
ou LAB) seguidos por 
filtração convencional 
(areia e carvão ativado) 
e, finalmente, cloração. 
Pode-se substituir a 
filtração convencional 
por membrana filtrante. 

Classe 2 Lavagens de pisos, 
calçadas e irrigação 
dos jardins, 
manutenção dos lagos 
e canais para fins 
paisagísticos, exceto 
chafarizes 

- turbidez  - inferior a 5; 
- coliforme fecal – inferior 
a 500 NMP/100ml; 
- cloro residual superior a 
0,5 mg/l 
 

Nesse nível é 
satisfatório um 
tratamento biológico 
aeróbio (filtro aeróbio 
submerso ou LAB) 
seguido de filtração de 
areia e desinfecção. 
Pode-se também 
substituir a filtração por 
membranas filtrantes 

Classe 3 Reúso nas descargas 
dos vasos sanitários 

- turbidez  - inferior a 10; 
- coliforme fecal – inferior 
a 500 NMP/100ml 

Normalmente, as águas 
de enxágue das 
maquinas de lavar 
roupas satisfazem a 
este padrão, sendo 
necessário apenas uma 
cloração. Para casos 
gerais, um tratamento 
aeróbio seguido de 
filtração e desinfecção 
satisfaz a este padrão 
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Classe 4 Reúso nos pomares, 

cereais, forragens, 
pastagens para gados 
e outros cultivos 
através de escoamento 
superficial ou por 
sistema de irrigação 
pontual 

- coliforme fecal – inferior 
a 5.000 NMP/100ml;  
- oxigênio dissolvido 
acima de 2,0 mg/l  
 

As aplicações devem 
ser interrompidas pelo 
menos 10 dias antes da 
colheita 

Quadro 5 - Classificação da água de reúso 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) 

Essa classificação, apesar de ser a primeira regulamentação que tratou do 

assunto (ABIB, 2007), é considerada embrionária, visto que o único avanço foi a 

instituição da Resolução n. 54, de 2005, pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) que estabeleceu modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 

prática do reúso. O que parecia ser o início de uma normatização findou-se em 2005 

e a falta de normas e legislação específica sobre critérios e padrões de qualidade 

persiste até os dias atuais. Como a articulação deve envolver várias áreas do 

conhecimento como ambiental, saúde pública, social e hídrica, faz-se necessário o 

envolvimento do poder público e da sociedade como um todo e as vistas à países 

que já institucionalizaram o reúso, como exemplo cita-se o manual de reúso de água 

da EPA (2012) o qual fornece vários procedimentos e sugestões de processos de 

tratamento de efluentes; monitoramento, qualidade do efluente e do reúso para 

várias finalidades e, principalmente orientações para segurança sanitária. Dessa 

forma, as discussões a respeito devem levar em consideração os riscos sanitários (a 

saúde pública e ao meio ambiente), a aceitação da água pelo usuário e a qualidade 

da fonte de água (BLUM, 2004; Environmental Protection Agency, 2012). 

2.3.3 Os cuidados com o reúso 

A água de reúso pode ser utilizada para inúmeros fins, como processos 

industriais, regas de paisagismo, refrigeração de peças e equipamentos, processos 

industriais diversos, desobstruções de galerias e outros usos que não requerem dão 

uso de água potável (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2012). Segundo Hespanhol (2002, p. 4), esses são os usos que 

―envolvem riscos menores e devem ser considerados como a primeira opção de 

reúso em área urbana‖. Os riscos que decorrem do reúso podem variar desde uma 

ingestão, inalação ou contato com a pele e podem ser químicos, que envolvem 
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contaminantes orgânicos ou inorgânicos; ou biológicos, que envolvem a transmissão 

de doenças infecciosas (BLUM, 2004; METCALF & EDDY, 2003). 

O risco à saúde não é o único obstáculo à propagação da água de reúso. Há 

riscos que envolvem o meio ambiente. Conforme a EPA (2012) pode-se citar: 

 Contaminação – que pode ocorrer tanto no solo como em águas 

subterrâneas por meio de irrigação; 

 Redução da vazão de corpos receptores; 

 Alteração do ecossistema – pode ocorrer caso haja contaminação, ou 

alteração das características naturais de um corpo d’água.  

Estes riscos não devem ser vistos como obstáculos, mas sim como pontos de 

controle e monitoramento, os quais devem iniciar pelos elementos que constituem os 

esgotos sanitários de ETEs, pois a utilização de água de reúso, além de possibilitar 

que a água potável seja destinada à uma finalidade mais nobres, evita o seu 

desperdício, conserva os mananciais, reduz o descarte de efluentes nos corpos 

receptores, auxilia para o gerenciamento dos recursos hídricos e incentiva a 

conscientização da população quanto a conservação do recurso (HESPANHOL, 

2002; HESPANHOL, 2006; LAZAROVA ET AL., 2013; LIU & PERSSON, 2013). 

Nas últimas décadas, a prática de reúso vem crescendo significativamente 

(RIBEIRO, 2012; ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012). A utilização 

de água de reúso para fins não nobres é vista por muitos autores como uma 

alternativa para conservação dos recursos hídricos. Nas visões de Weber & Cybis 

(2010) que estudaram o reúso como ferramenta de revitalização de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), relatam que o reúso prolonga a vida útil da ETE devido 

a redução em mais de 50% da vazão média do afluente ao processo de lodos 

ativados, beneficia o meio ambiente por meio da redução das cargas poluidoras 

lançadas nos corpos receptores e reduz a captação nos mananciais. As mesmas 

vantagens é citada por Passarini et al. (2012) que estudou a utilização do reúso na 

irrigação e na recuperação do solo. 

Hespanhol (2008) destaca uma redução de custo significativa ao se utilizar 

água de reúso, podendo variar de 40% a 80% em relação ao uso da água potável 
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dependendo da quantidade e da qualidade pretendida. Mainali et al. (2011) cita os 

investimentos e a aceitação dos usuários como fatores críticos para a propagação 

do reúso. A Sustainable Asset Management (2011), faz um alerta às empresas que 

não investiram em alternativas de reúso da água sob risco de descontinuidade do 

negócio. Abordando o assunto, Hespanhol (2006, p. 78) admite os altos custos desta 

alternativa, mas ressalta que ―estes custos deveriam ser considerados em relação 

ao benefício de conservar água potável e de, eventualmente, de adiar ou eliminar a 

necessidade de desenvolvimento de novos mananciais para abastecimento público‖. 

Corroborando com esta visão, Bordonalli & Mendes (2009) em seu estudo sobre a 

utilização de água de reúso em recicláveis de plástico, alertam que o reúso pode 

não ser economicamente viável para indústrias de pequeno e médio porte. Esta 

afirmação tem certa relação com a visão de Wilderer & Huber (2011) que faz 

menção a inserção de água de reúso no planejamento das cidades, mas ressalta a 

importância de soluções customizadas.  

Para unidades residenciais, um sistema simplificado só geraria economia em 

um período de 10 anos (JEPPESEN, 1996), conforme estudo realizado na cidade de 

Brisbane. Em se tratando do Brasil, considerando todos os custos envolvidos no 

mesmo cenário, a economia financeira retornaria em 7 anos (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). Sendo o custo e o 

retorno de um investimento um dos fatores determinantes na decisão de um projeto, 

faz-se necessário um estudo mais apurado para iniciar uma discussão sobre o 

recurso ambientalmente correto e sua viabilidade econômica para que seja possível 

pensar em políticas de incentivo ao reúso. 

2.3.4 Experiências com a água de reúso 

Uma ampla gama de práticas de reúso de água pode ser considerada 

(MANCUSO e SANTOS, 2004; Environmental Protection Agency, 2012; QAISER ET. 

AL, 2013). Os estudos de caso ilustram experiências de água de reúso em uma 

variedade de contextos, pois dependem das necessidades de cada local e da 

finalidade pretendida. Com o crescimento populacional e a necessidade cada vez 

maior de abastecimento de água potável, desenvolveram-se várias formas de 

reutilizar a água (PONCE-ORTEGA et. al, 2012; ENVIRONMENTAL PROTECTION 
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AGENCY, 2012; QAISER et. al, 2013). Há histórico de reutilização de água na 

agricultura datadas de 5.000 anos (ANGELAKIS & BONTOUX, 2001), 

Países como China, Índia, Japão, África do Sul, Espanha, Brasil entre outros, 

já praticam o reúso há algum tempo, porém boa parte destina-se ao uso não nobre, 

dedicada à serviços urbanos e ao segmento industrial. 

2.3.4.1 Experiências internacionais 

O crescimento populacional e econômico acelerado na China tornou-se o 

principal motivador para a reutilização de água. Embora a China tenha a quarta 

maior reserva de água doce mundial disponível (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012), assim como no Brasil, a distribuição é desigual no território, 

especialmente na região norte do país que sofre com problemas graves de 

escassez. Por causa da grande concentração populacional a distribuição de água 

per capita é de 2.200 m³. Como a população da China cresce a uma previsão de 1,6 

bilhões em meados do século 21, o recurso per capita de água vai diminuir para 

1.760 m³ (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012), o que resultaria em 

grave escassez de água. Atualmente, mais de 400 cidades em toda a China 

enfrentam problemas de escassez de água, especialmente as grandes cidades 

como Pequim e Tianjin. Além de falta do recurso, a poluição ambiental das fontes 

superficiais e subterrâneas tornou-as impróprias para uso industrial ou potável. 

Diante desse cenário, a China assumiu o desafio de melhorar a sua 

infraestrutura de água e esgoto, fazendo melhorias significativas na última década. A 

partir de 2002, a taxa de tratamento de esgoto municipal oficial foi de 40%, 

passando, assim a reutilizar o recurso hídrico (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012). O reúso de água ainda é embrionário e oferecido para o setor 

industrial, abrangendo vários usos, inclusive para refrigeração. Mas duas cidades se 

destacam com a tecnologia avançada que provavelmente irá desempenhar um papel 

importante no reúso de água para ajudar a atender necessidades futuras da China: 

 Hohhot (capital da província da Mongólia Interior) – Produz 31.000 

m³/dia utilizada como resfriamento na Usina Jinqiao; 



53 

 

 

 

 

 Pequim – Produz 80.000 m³/dia utilizada na irrigação de paisagem para 

o Parque Olímpico, bem como na lavagem de estradas, lavagem de veículos 

e outros usos não potável. 

Ambos os sistemas de reutilização foram inaugurados em 2006 e a motivação 

foram os sérios problemas com escassez que as cidades apresentavam. 

Bangalore, capital do estado de Karnataka é classificado hoje como a sexta 

maior cidade da Índia e considerada uma das cidades metropolitanas de maior 

crescimento mundial. A população recenseada de 2011 foi de cerca de 8,4 milhões. 

Situada entre meios rochosos sem um aquífero de águas subterrâneas, a cidade 

depende inteiramente de águas superficiais para abastecimento. Para mitigar a 

lacuna entre a demanda e a oferta de água potável a decisão do poder concedente 

foi aumentar a oferta de água por meio do reúdo indireto. Neste contexto, o 

abastecimento de água potável será indiretamente aumentado pela água de reúso, 

as quais receberão um tratamento secundário refinado por meio de membranas e 

carvão ativado. Após o tratamento, a água de reúso será descarregada em um rio 

recebendo a alimentação de um reservatório de água que é uma fonte de uma das 

estações de tratamento de água potável em Bangalore. Este esquema de reúso 

potável indireto irá aumentar as fontes de abastecimento de água existentes na 

cidade, que são atualmente insuficientes para atender às demandas atuais e 

projetadas (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012). 

No Japão, cerca de 2.500 prédios urbanos utilizam água de reúso utilizadas 

para inúmeras finalidades. Em várias cidades, incluindo Tóquio, a regulamentação 

exige que os novos prédios tenham um sistema de reutilização de águas ou de um 

sistema de escoamento de coleta de água de chuva. Uma pesquisa com 2.500 

edifícios com sistemas de água de reúso revelou que 25,9% são edifícios de 

escritórios públicos, 12,5% são edifícios de escritórios particulares, e 15,7% são 

escolas. A água de reúso é comumente usada para descargas de vasos sanitários, 

mas também pode ser utilizada na irrigação paisagística, refrigeração, limpeza de 

carros e reserva de incêndio (MAEDA et al., 1996; ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2012). 
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Em muitas partes da África do Sul a demanda por água cresceu mais rápido 

do que a oferta disponível. Para equacionar esse problema, em um primeiro 

momento, foi realizada uma parceria público-privada entre o município de eMalahleni 

e duas principais empresas de mineração de carvão (BHP Billiton e Anglo Coal). A 

parceria levou à criação de uma importante instalação de reúso de água. A água 

subterrânea, a partir de quatro minas de carvão próximas, é tratada e purificada com 

os padrões de água potável e fornecida ao Município. Este tipo de colaboração entre 

duas grandes empresas de mineração tem poucos precedentes na África do Sul, e 

destaca a crescente importância atribuída à gestão ambiental responsável. Esta 

parceria evitou uma crise de abastecimento de água em eMalahleni 

(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012). 

Tossa de Mar é uma cidade da estância costeira do Mediterrâneo no sul da 

Costa Brava (Girona, Espanha). Com um caso bem peculiar, a população de Tossa 

de Mar vai de 6.000 pessoas no inverno para 60.000 pessoas no verão, o que torna 

seu recurso hídrico escasso. Vinte por cento da água potável da região vem de 

fontes locais e o restante de fontes externas: 52% vêm de águas subterrâneas do 

aqüífero rio Tordera e 28% é água dessalinizada de Blanes usina de dessalinização 

localizada a 9 milhas ao sudoeste. Tossa de Mar foi uma das principais cidades da 

Costa Brava para reconhecer os benefícios da água de reúso, a qual é agora um 

novo recurso de água municipal para uso não potável com os custos de produção e 

transporte de energia mais baixa do que as fontes convencionais representando 

13% do uso de água durante a alta temporada. O sistema de tratamento inclui 

coagulação, floculação, decantação, filtração rápida de areia, e um processo de 

desinfecção combinada com hipoclorito de sódio. A água de reúso é armazenada 

num tanque onde é adicionado cloro e em seguida bombeada para o sistema de 

distribuição utilizada para limpeza das ruas e irrigação do jardim público desde 2003. 

A rede de distribuição é de cor marrom com uma faixa plástica azul que diz: 

"Atenção: Água não potável". Em meados de 2011, o sistema de distribuição tinha 

atingido um comprimento de 3,5 milhas. Atualmente, o sistema fornece água de 

reúso para os principais serviços municipais e áreas de paisagens, hidrantes e 

outras instalações de propriedade pública, tais como abrigo de cães do município e 
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espaços públicos em novas áreas residenciais (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012). 

A Vila de Auja está localizada ao lado do rio Jordão e ao norte da cidade de 

Jericó. É uma pequena comunidade de 4.500 habitantes, bem conhecida na 

comunidade palestina, devido à Primavera, onde cerca de 9 milhões de metros 

cúbicos de água flui pelas rochas do deserto. O ―oásis‖ atrai milhares de visitantes à 

cidade todos os anos. Uma estreita parceria com a comunidade de Auja 

estabeleceu, em 2010, um Centro de Educação Ambiental de Valley com instalações 

para hóspedes.  O centro tornou-se rapidamente uma instituição central de Auja e 

uma referêncial para a consciência ambiental para os turistas e estudantes.  

O centro foi projetado desde o início para incluir os modelos de 

demonstrações de reúso de água, incluindo um sistema de tratamento de águas 

cinza. O projeto reduz o consumo de água, economiza custos e recursos escassos, 

fornecem uma fonte de água de irrigação para as árvores do Centro, e serve como 

modelos educacionais em ação para os visitantes. O sistema de reutilização de 

águas aproveita a água gerada pela casa de hóspedes da cozinha, das pias dos 

banheiros e chuveiros para reutilizá-las na irrigação de árvores do próprio local. O 

tratamento inclui dois sistemas paralelos de filtração com 10 recipientes ligados em 

série. 

O sistema funciona desde 2010 e está se tornando uma instalação modelo 

para projetos de reúso de água para residências privadas em Auja e em toda a 

Cisjordânia. Para garantir a multiplicação e a sustentabilidade do projeto, o Centro 

produziu um manual de instalação e criou um curso de formação.  Com base no 

sucesso desta solução de águas reutilizadas para a comunidade palestina de Auja, a 

Fundação Osprey concordou em apoiar a instalação de sistemas de águas de reúso 

em casas em toda a comunidade de Auja (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012). 
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2.3.4.2 Experiências nacionais 

Hespanhol (2002) destaca a recomendação feita na Conferência 

Interparlamentar sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente em 1992 como a ―primeira 

manifestação de vontade pública de institucionalizar o reúso‖. No Brasil, a primeira 

regulamentação que tratou do reúso de água foi a NBR nº 13.696, de setembro de 

1997 (ABIB, 2007), onde se definiu as quatro taxonomias de água de reúso e os 

seus respectivos padrões de qualidade e aplicações. Posteriormente, foi instituída a 

Resolução nº 54, de 2005, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

que estabeleceu modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática do reúso. 

Apesar do empenho por parte do CNRH, a falta de normas e legislação específica 

sobre cada tipo de utilização, faz com que esse recurso não seja incentivado.  

No Brasil, os estudos mostram que o segmento industrial foi pioneiro na 

utilização da água de reúso. Em 1993, a necessidade de obter o recurso para 

exercer suas atividades fez com que quatro empresas localizadas no Polo Industrial 

de Cubatão em São Paulo começassem a tratar seus efluentes e iniciarem a prática 

de reúso de água para refrigerar os processos fabris. Posteriormente, a fábrica da 

General Motors em São Caetano do Sul começou a tratar 100% do recurso que 

utilizava (LEITE, 2003; HESPANHOL, 2013). 

Grandes empresas, como a Petrobrás contratou o Grupo Mahle para 

implantar um sistema de reúso interno para ser utilizado no setor produtivo e no 

processo de refrigeração e a economia gerada foi de 94%. O volume captado foi de 

785 m³/h para 45 m³/h em dois anos, em sua Refinaria Planalto em Paulínia.  

A água de reúso, atingido os padrões sanitários adequados, pode ser utilizado 

não só no processo produtivo, mas também em vasos sanitários, como foi o projeto 

do aeroporto de Guarulhos que reutiliza água do 3º terminal em descargas de vasos 

sanitários e no sistema de resfriamento (MANCUSO e SANTOS, 2004). Um exemplo 

pioneiro em edifícios residenciais prove do Movimento Habitacional Casa Para 

Todos, de São Paulo, onde a água captada de chuveiros e lavatórios, após um 

tratamento, retorna para ser reutilizada em vasos sanitários. Em edifícios também se 

pode citar: Mundo Apartamento da construtora SETIN; os edifícios residenciais 
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Gênesis I e II e condomínio Residencial Valville, situados em Santana do Parnaíba 

todos reutilizam água oriundas de chuveiros e torneiras que, após o tratamento 

adequado, são destinadas às descargas sanitárias (VANOSSI, 2006; JORNAL 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2005; AGÊNCIA NACIONAL DA ÁGUA, 2005).  

Em Salvador, o ―Reuságua‖ partiu de uma parceria entre a Escola Politécnica 

da Universidade Federal da Bahia, a Empresa Baiana de Água e Saneamento – 

Embasa e a Secretaria de Infraestrutura do Estado com o objetivo de analisar a 

qualidade da água de reúso de acordo com a sua finalidade e estabelecer padrões 

aceitáveis (KIPERSTOK, 2003).  

Na RMSP, além das empresas privadas há também o reúso público, gerado 

pelas ETEs da Sabesp. Um exemplo é a estação de tratamento de esgoto Jesus 

Netto da Sabesp que trata 60 litros por segundo de esgotos sanitários, sendo que 

45.000 m³/mês são fornecidos para a Indústria Coats Correntes desde 1997, a qual 

utiliza a água para o tingimento de linhas. (Pádula Filho, 2004; COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012; HESPANHOL, 

2013). Outra indústria que também utiliza água de reúso pública por rede de 

distribuição é a Santher. A empresa utilizava água por meio de captação do rio 

Aricanduva. Devido aos altos custos dessa alternativa, a empresa cogitava mudar 

sua planta de cidade, com a alternativa de reúso, a empresa utiliza cerca de 60.000 

m³/mês (HESPANHOL, 2013). 

Não só o setor industrial utiliza água de reúso pública, mas também o setor 

público. Na RMSP, com o intuito de conservar o recurso hídrico as prefeituras de 

Barueri, Carapicuíba, Diadema, São Caetano do Sul, São Paulo e Santo André 

utilizam água de reúso fornecida pela concessionária Sabesp para lavagem de ruas, 

desobstrução de redes, limpeza de pátios e irrigação de áreas verdes (JORNAL O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2002; COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2012; HESPANHOL, 2013). 

Em suma, em mais 40 países há diversos estudos de caso que fornecem uma 

variedade de abordagens para reúso de água de forma segura e sustentável. O 

planejamento, as definições técnicas, institucionais e sócio-econômicas em que a 
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reutilização da água é praticada variam tanto entre como dentro dos países em 

função das condições geográficas e econômicas específicas, por esse motivo é 

importante definir o âmbito destas práticas. A maioria dos países detentores de 

recursos estabeleceram diretrizes de risco à saúde humana ou normas que 

envolvam abordagens de alta tecnologia (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2012). Outros, assim como a Sabesp, utilizam como base as diretrizes e 

orientações da WHO. 

 

2.4 INDICADORES ECONÔMICOS 

Para um estudo de viabilidade econômica, a determinação dos custos 

relativos à implantação dos sistemas de abastecimento de água de reúso, custos 

com água potável e custos com outras fontes de abastecimento deve ser realizada, 

além da economia de água gerada com a implantação destes sistemas.  

Conforme Ribeiro (2006) entende-se como análise de viabilidade os estudos 

iniciais e análises preliminares para um determinado investimento. Nesta etapa são 

realizados a coleta de dados e o processamento das informações envolvidas com a 

viabilidade do empreendimento em questão. Após a análise, é elaborado o projeto 

de viabilidade técnico econômico, que compreende todas as etapas inerentes do 

empreendimento, tais como: a engenharia, a localização etc. Nesta fase ficam 

claramente identificados, os recursos necessários para a implantação do projeto, 

bem como as informações relativas à rentabilidade do negócio. Para a realização de 

uma análise econômica entre os dois sistemas alternativos de abastecimento, são 

analisadas a implantação, a operação e a manutenção dos sistemas de água de 

reúso.  

Para dar suporte às decisões de investimento, com reflexos na escolha do 

sistema de abastecimento de água alternativo mais adequado, faz-se necessária a 

utilização dos métodos e critérios de avaliação econômica, escolhidos e aplicados 

convenientemente conforme a situação. A seguir, serão abordados diferentes 
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métodos de avaliação econômica, de forma a propiciar a escolha do melhor sistema 

e garantir a otimização dos recursos.  

Para Contador (2000), para se decidir sobre a viabilidade de um projeto, 

utilizasse de critérios e regras para que esses sejam aceitos e ordenados por 

preferência. Deve-se ressaltar que não existe um critério único, universalmente 

aceito pelos empresários, acionistas, órgãos e instituições de financiamento e meio 

acadêmico. O referido autor aponta os seguintes critérios como sendo os mais 

utilizados: 

 Retorno de investimentos (Payback); 

 Valor presente líquido - VPL; 

 Taxa interna de retorno - TIR; e, 

 Relação benefício-custo. 

2.4.1 Período de retorno do investimento (Payback) 

De acordo Padoveze (2012), o conceito de Períodos de Retorno do 

Investimento (Payback) aplicado ao Valor Presente Líquido indica o tempo de 

retorno do investimento inicial de um projeto. Representando uma informação 

complementar ao processo de tomada de decisão de um investimento. Neste 

sentido e para Ferraz (2008), o Payback é tido como uma técnica não sofisticada de 

orçamento de capital, devido ao fato de não considerar de forma clara o valor do 

dinheiro no tempo, através do fluxo de caixa descontado.  

O Payback apesar de ser muito utilizado pelos administradores é um 

indicador que não deve ser utilizado isoladamente, pois não é possível definir qual 

projeto terá melhor rentabilidade, mas pode ser utilizado como um limitador para 

determinados projetos em conjunto com outros indicadores (HOJI, 2003). 

Nesse sentido, o Payback, para auxiliar na tomada de decisão e decidir entre 

um ou outro projeto, deve ser estudado como indicador secundário adicional, 

relacionado ao risco, concomitantemente com outros indicadores. 
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2.4.2 Valor Presente Líquido 

Segundo Padoveze (2012), o Valor Presente Líquido (VPL) consiste no 

modelo tradicional para decisão de investimentos, constituído das seguintes 

variáveis:  

a) valor do investimento;  

b) valor dos fluxos futuros de benefícios (caixa, lucro, dividendos, juros);  

c) quantidade de períodos para os fluxos futuros; e  

d) taxa de juros desejada pelo investidor.  

Para Ferraz (2008, p.18), o VPL é tido como uma técnica avançada para a 

análise de orçamentos de capital, obtida através da subtração do investimento inicial 

de um determinado projeto do valor presente das entradas de caixa. Sendo que, o 

desconto de uma taxa igual ao custo de capital da empresa ou custo de 

oportunidade, representa o retorno mínimo esperado de um projeto.  

Conforme Padoveze (2012, p.466), o valor atual dos fluxos futuros em 

contrapartida ao valor atual do investimento a ser efetivado, reporta a decisões de 

aceitar ou rejeitar o investimento, quando:  

a) aceitar - quando o valor atual dos fluxos futuros forem iguais ou superiores 

ao valor do investimento atual;  

b) rejeitar - quando o valor atual dos fluxos futuros forem inferiores ao valor a 

ser investido.  

Desta forma e segundo Alvim (2001, p.2), a ideia do VPL é simples: o 

investidor aplica seus recursos na expectativa de obter um mínimo de retorno do 

projeto no decorrer de sua vida. Sendo que, se o projeto for bom, o investidor terá o 

retorno do capital investido, bem como um excedente relativo à disposição de 

investir relativo ao custo dos recursos mais um prêmio pelo risco de fracasso do 

projeto. O projeto aceitável é aquele que apresentar o maior valor presente líquido. 

O VPL é obtido pela seguinte fórmula: 
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onde:  

VPL1 - valor presente líquido;  

t - é o número de períodos envolvidos;  

n - é o número total de períodos de juros; 

i - é a taxa de desconto utilizada;  

Ft - fluxo de caixa do projeto. 

2.4.3 Taxa Interna de Retorno 

Para Ferraz (2008, p.19), a Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma ferramenta 

sofisticada para a avaliação de investimentos.  

Sendo que para Padoveze (2012, p.467), o modelo de decisão baseado na 

TIR consiste em uma variação do VPL do fluxo de caixa futuro. No qual, busca-se 

igualar a taxa de juros com o total dos fluxos de caixa futuros descontados. Em 

linhas gerais, anula o VPL de determinado projeto. Logo, sua fórmula pode ser 

escrita da seguinte forma: 

 

 

Ao se decidir por um investimento, há uma taxa a partir da qual o investidor 

considera que terá o retorno do seu investimento, chamada Taxa Mínima de 

Atratividade – TMA. As alternativas possíveis de escolha de um projeto são aqueles 

em que a TIR é superior a TMA.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Conforme verificado, a concentração populacional faz com que a 

disponibilidade hídrica na RMSP esteja classificada como escassez absoluta 

(FALKENMARK ET Al., 1989). Para atender a demanda faz-se necessário importar 

água de outras bacias. A partir da revisão da literatura sobre questões relativas a 

estresse hídrico, disponibilidade hídrica, gestão de recursos hídricos e alternativas 

para mitigar o problema com destaque para utilização da água de reúso para fins 

não nobres, pretende-se estabelecer uma melhor compreensão sobre o tema, 

aplicado à Região Metropolitana de São Paulo, analisando as questões de custos 

dos projetos de implantação e operação e comparando-os com outras alternativas 

de abastecimento para auxiliar na tomada de decisão e subsidiar políticas públicas 

para a expansão da água de reúso e direcionar investimentos para a sua utilização. 

Para responder a questão de pesquisa, ―A água de reúso, obtida a partir do 

tratamento de efluentes, é competitiva para o abastecimento de grandes 

consumidores frente a diferentes alternativas?‖ e atender os objetivos propostos foi 

desenvolvida uma estratégia de pesquisa, contando com o suporte de bibliografia 

específica (WOODSIDE, 2010; LAKATUS E MARCONI, 2010; GERRING, 2006; 

HANCOCK & ALGOZZINE, 2006; GEORGE & BENNETT, 2005; YIN, 2002; YIN, 

2008). Essa estratégia contou com o suporte inicial de uma revisão bibliográfica 

sobre o tema. Além de considerações e ponderações sobre a disponibilidade hídrica, 

escassez de água e questões relacionadas a utilização da água de reúso, o que 

permitiu atingir o objetivo geral de caracterizar a água de reúso e suas 

possibilidades de utilização pelos grandes consumidores frente a diferentes 

alternativas, bem como atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os principais tipos de água de reúso; 

 Identificar os principais obstáculos à utilização da água de reúso pelos 

grandes consumidores;  

 Fornecer subsídios para a tomada de decisão quanto ao emprego da 

água de reúso. 
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Trata-se de um estudo de caso multicasco com caráter método qualitativo, 

apoiado em dados de origens primárias, a qual consistiu em análise documental de 

empresas inseridas no contexto da pesquisa, permitindo um registro descritivo sobre 

o fenômeno estudado. Este estudo qualitativo assume um caráter prospectivo, que 

corresponde a investigações empíricas cujo objetivo é a formulação de questões ou 

de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, familiaridade do 

pesquisador com um ambiente e clarificar conceitos (LAKATUS e MARCONI, 2010; 

COOPER & SCHINDLER, 2011).  

O estudo envolve três empresas situadas na RMSP, selecionadas por 

estarem em diferentes distâncias das estações de tratamento que fornecem a água 

de reúso, Foi possível compor vários cenários analisando a peculiaridade de cada 

uma dessas empresas. Foram analisados relatórios técnicos e documentação da 

Sabesp e das empresas investigadas, assim como documentos e relatórios 

referentes à água de reúso. 

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo desta pesquisa é a Região Metropolitana de São Paulo, 

composta pela cidade de São Paulo, capital estadual, e por mais 38 municípios 

circunvizinhos. Reorganizada pela Lei Complementar nº 1.139, de 16 de junho de 

2011 (SÃO PAULO, 2011), tem uma área de 7.946,84 km² e uma população de 

20.128.227 em 2013, situada a leste do estado de São Paulo e a aproximadamente 

65 km do Oceano Atlântico.  

O objeto da pesquisa corresponde a análise econômica da utilização de água 

de reúso para fins não nobres analisando documentos, relatórios e projetos na 

concessionária e em três empresas situadas na RMSP ao longo das ETEs da 

Sabesp. As empresas foram selecionadas por estarem em diferentes distâncias das 

estações, onde foi possível compor vários cenários analisando a peculiaridade de 

cada uma. A caracterização das empresas envolvidas encontra-se descrita no 

capítulo 4 deste trabalho. 
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3.2 ESTRATÉGIA DA COLETA DE DADOS 

Essa estratégia inclui, inicialmente, uma revisão de literatura na qual se busca 

contextualizar os conceitos de recursos hídricos, disponibilidade hídrica e água de 

reúso para estabelecer uma melhor compreensão do tema. Como este estudo tem o 

propósito de abordar a água de reúso como alternativa de mitigação de problemas 

sobre a escassez de recursos hídricos, acredita-se que essa estratégia subsidiará 

uma análise mais eficiente dos documentos e relatórios disponibilizados pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e pelas empresas 

estudadas.   

Foram analisados dados primários que foram analisados em consonância 

com os objetivos da pesquisa (LAKATUS e MARCONI, 2010), conforme a seguir: 

 Utilização da água de reúso ofertada pela concessionária – foram 

avaliados os consumos anuais de água de reúso retiradas por caminhão-pipa 

a extraídos dos registros no Controle de Retirada de Reúso da Sabesp no 

período de janeiro de 2008 à dezembro de 2012 para avaliar evolução de 

utilização do recurso e conhecer quais os segmentos que estão utilizando a 

água de reúso. 

 Consumo mensal – foram avaliados consumos mensais de água 

faturados pela Sabesp no período de 1 de janeiro 2013 à 31 de dezembro de 

2013 para apuração do volume utilizado e o custo da utilização da água 

potável; 

 Projeto de rede de água de reúso – efetuado análise do projeto de 

implantação da rede e custo mensal da utilização de água de reúso. O volume 

de água de reúso a ser utilizada foi fornecido pelas empresas; 

 Poço artesiano – analisado estudo do custo de perfuração de poço 

artesiano oriundos dos relatórios gerenciais das empresas estudadas. 
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3.3 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Foram analisados os dados de retirada anual da água de reúso, obtidos de 

uma série histórica de 4 anos. Inicialmente utilizaram-se os dados registrados para 

apuração do consumo e posteriormente foram analisado os contratos de cada 

empresa cadastrada para conhecer os ramos de atividades, a finalidade da 

utilização e os respectivos volumes retirados.  

Para a verificação da viabilidade econômica do um sistema de água de reúso 

foi desenvolvida uma metodologia que compreende as seguintes etapas: 

levantamento da forma de abastecimento atual, levantamento do consumo mensal 

de água e dos custos de operação dessa alternativa, levantamento dos custos de 

perfuração do poço artesiano e análise econômica comparativa da viabilidade da 

implantação do sistema de água de reúso. 

Os dados de leitura mensal das empresas inseridas nesta pesquisa, obtidos 

de uma série histórica de 1 ano, também foram analisados com o auxílio da planilha 

eletrônica. Inicialmente utilizou-se consumo histórico para validar o volume 

necessário para abastecimento. O volume de água a ser substituído por água de 

reúso foi fornecido pelas empresas. 

3.3.1 Custo da água potável 

Por meio do consumo de água mensal, obteve-se o custo da utilização da 

água potável, levando-se em consideração o valor cobrado pela Sabesp. Na Tabela 

4, é possível verificar o valor da tarifa cobrada pela Sabesp na RMSP para o 

segmento comercial e industrial, por cada m³ consumido conforme contrato firmado 

com a empresa e a demanda contratada.  
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Tabela 4 - Valor cobrado pela Sabesp (base: dezembro/2013) 

Volume de demanda 
contratada (m³/mês) 

Tarifa de água 
(R$/m³) 

Tarifa de esgoto 
(R$/m³) 

500 a 1.000 10,63 10,63 

1001 a 2.999 10,01 10,01 

3.000 a 10.000 9,39 9,39 

10.001 a 20.000 8,80 8,80 

20.001 a 30.000 8,22 8,22 

30.001 a 40.000 7,64 7,64 

acima de 40.000 7,03 7,03 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013e) 

 

3.3.2 Custo da água de reúso 

Os projetos de água de reúso são customizados de forma que as tarifas 

variam de acordo com a necessidade de cada empresa. Dessa forma, o custo total 

será dado pela seguinte fórmula, conforme procedimento da concessionária: 

 

CR = VR x TR + Investimento 

onde: 

CR = custo total da água de reúso 

VR = volume mensal da água de reúso 

TR = tarifa cobrada pela Sabesp 

Investimento = valor da infraestrutura necessária para a distribuição.  

3.3.3 Custo Benefício 

A economia com a utilização da água de reúso será dada pela seguinte 

equação: 

E = C - CR 

Onde: 

C = custo total da água potável 

CR = custo total da água de reúso 

 

Nos casos em que houver outra fonte de abastecimento que não a pública o 

cálculo será dado pela seguinte fórmula: 
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E = CF - CR 

Onde: 

CF = custo total da água proveniente de outra fonte 

CR = custo total da água de reúso 

 

Quando E for positivo, a análise prosseguirá com avaliação do VPL, Payback 

e TIR. Caso E seja negativo, a análise será descartada por entender que a utilização 

da água de reúso é mais onerosa que a opção atual, dispensando assim uma 

análise mais profunda. 

3.3.4 Método de Análise Econômica 

A análise econômica para utilização da água de reúso foi realizada utilizando-

se o Valor Presente e o (Payback) e está disponível no item 5.5 Análise da 

Viabilidade Econômica da Água de Reúso. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS  

Este capítulo tem por objetivo apresentar a concessionária fornecedora de 

água de reúso no objeto de estudo, especialmente no que tange a informações 

históricas, dados gerenciais e processos produtivos relativos à utilização de água.  

4.1 A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SABESP 

A ―produção‖ de água para o abastecimento público da RMSP é efetuada pela 

Sabesp, empresa brasileira de economia mista e de capital aberto, constituída pela 

Lei Estadual 119/73. cujo sócio majoritário é o governo do estado de São Paulo. 

Opera em 364 dos 645 municípios paulistas e está habilitada a operar fora dos 

limites do estado de São Paulo, inclusive em outros países, atuando nas áreas de 

drenagem, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013b). Originou-se da 

fusão das seguintes empresas e autarquias: 

 SAEC - Superintendência de Águas e Esgotos da Capital; 

 Comasp - Companhia Metropolitana de Águas de São Paulo; 

 Sanesp - Saneamento de São Paulo; 

 Sanevale - Saneamento do Vale do Ribeira; 

 SBS - Saneamento da Baixada Santista; 

 FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico; 

 DAE - Departamento de Águas e Esgoto; 

 RAE - Repartição de Águas e Esgoto. 

O crescimento populacional, especialmente entre as décadas de 1970 e 1990 

na Região Metropolitana de São Paulo, fez com que a empresa aumentasse a 

capacidade de ―produção‖ e tratamento de seus sistemas de água em todos os 

municípios operados.  Atualmente, após 40 anos de operação, a empresa atua como 

concessionária na prestação de serviços de saneamento básico e ambiental em 364 

dos 645 municípios de São Paulo (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2013b). 
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A população total abastecida com a água da Sabesp chega a 27,6 milhões de 

pessoas (23,9 milhões diretamente pela companhia, 3,5 milhões atendidas no 

atacado para municípios não operados e 200 mil em parceria com órgãos públicos, o 

que representa aproximadamente 70% da população urbana do Estado de São 

Paulo. Com coleta de esgotos, são servidas 20,5 milhões de pessoas (COMPANHIA 

DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013b). 

Para atender à legislação estadual de recursos hídricos, a concessionária 

adota um modelo descentralizado de administração. O sistema regional dividido por 

bacias hidrográficas foi estendido às 16 Unidades de Negócio da empresa, as quais 

seguem diretrizes centrais e estratégicas estabelecidas pela companhia 

(COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

O modelo de operação da Sabesp era baseado no contrato de concessão, um 

documento legal que definem direitos e deveres entre a concessionária prestadora 

de serviços (Sabesp) e poder concedente (Municípios). A criação do Marco 

Regulatório por meio da Lei 11.445 em 2007 trouxe novas definições para o 

saneamento básico, e estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico, criando instrumentos para que os 

entes federados pudessem exercer a gestão associada. Antes, os contratos eram 

estabelecidos em longo prazo, em torno de 30 anos. Com o novo marco regulatório 

o maior desafio da concessionária em 2007 foi a renovação desses contratos, pois a 

maioria foram assinados nas décadas de 1970 e 1980. A renovação significava não 

só a continuidade do negócio, mas também o equilíbrio econômico-financeiro da 

operação com as necessidades atuais e futuras de saneamento dos prefeitos e da 

população de cada município. 

A seguir são apresentadas algumas informações referentes a infraestrutura e 

dados de operação da Sabesp nesta metrópole (COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013b; COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013c ):  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacias_hidrogr%C3%A1ficas
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Dados de 2012:  

 Capacidade média de tratamento de água: 72 m³/s;  

 Volume médio de água bruta disponível nos mananciais para captação: 72 

m³/s  

 Volume médio de água tratada: 69,4 m³/s;  

 Capacidade média de tratamento de esgoto: 18 m³/s;  

 Volume médio de esgoto coletado: 23,1m³/s;  

 Volume médio de esgoto tratado: 15,7m³/s;  

 Capacidade média de provimento de água de reúso:0,15m³/mês  

 Volume médio de água de reúso fornecida: 0,05m³/s  

 

Dados de junho de 2013  

 População atendida: produz água para 20 milhões de pessoas e distribui 

água para 16,6 milhões;  

 Índice de atendimento urbano com abastecimento de água: 100%;  

 Ligações de água: 4,7 milhões;  

 Estações de tratamento de água: 27;  

 Reservatórios de água tratada: 405;  

 Reservatórios de água bruta: 20  

 Capacidade de armazenamento: 1,9 bilhões de litros  

 Adutoras: 1.300 quilômetros;  

 Redes de distribuição de água: 33.800 quilômetros;  

 Índice de atendimento urbano com coleta de esgotos: 87%;  

 Índice de tratamento dos esgotos coletados: 68%;  

 Estações de tratamento de esgotos: 28;  

 Redes coletoras de esgoto: 23.700 quilômetros, e  

 Ligações de esgotos: 3,7 milhões.  
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4.2 EMPRESA DO SETOR TÊXTIL 

A empresa pesquisada localiza-se na zona leste da cidade de São Paulo, 

atua no ramo têxtil há mais de 40 anos e possui um corpo de 500 funcionários. A 

água é de fundamental importância no processo industrial uma vez que é utilizada 

para lavagem de peças. O custo com a água está entre os principais da empresa, 

motivo pelo qual se procurou novas formas de abastecimento. Atualmente, a 

empresa se abastece por meio de poço artesiano. 

4.3 EMPRESA DO SETOR QUÍMICO 

Localizada na zona leste da cidade de São Paulo e atua no ramo químico a 

mais de 50 anos. Como todos os produtos são à base de água, esta passa a ser 

insumo no seu processo produtivo. Devido ao grande volume utilizado, o ramo de 

atividade e os custos de abastecimento, a empresa optou por se abastecer por meio 

de captação de água de córrego e fazer o próprio tratamento da mesma. Apesar do 

alto custo do tratamento, a empresa avalia que há um ganho pela escala de 

utilização desse recurso.  

4.4 EMPRESA DO SETOR COMERCIAL 

Situada na zona leste da cidade de São Paulo, a empresa atua no ramo a 

cerca de 20 anos. A água é utilizada na praça de alimentação, na limpeza geral, na 

rega de jardins, manutenção e nos vasos sanitário sendo este último o responsável 

pela variação de consumo. A água potável é essencial na praça de alimentação. 

Toda água consumida provêm de rede de abastecimento da Sabesp. Como os 

custos dessa alternativa é onerosas estando entre os maiores para a empresa, 

novas formas de abastecimento estão em análise. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa discutidos, 

analisados e interpretados à luz do conhecimento já existente, ou seja, elaborados e 

comparados de acordo com o que foi encontrado nas literaturas verificadas.  

5.1 OFERTA DE ÁGUA DE REÚSO 

Segundo IBGE (2010) aproximadamente 50% da população do Estado de 

São Paulo está concentrada na região metropolitana. Contudo, quando o assunto é 

recursos hídricos a mesma região é considerada crítica, pois possui 10% da 

disponibilidade hídrica recomendada pela ONU (COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). O atendimento a esta demanda 

somente é possível com a transposição de águas estaduais ocasionando o que 

Hespanhol (2008), chama de ―práticas não ortodoxas‖. O mesmo autor propõe o 

incentivo à água de reúso como uma alternativa para mitigar impactos do estresse 

hídrico.  

Na RMSP a água de reúso é distribuída pela Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa de economia mista fundada em 

1973, cujo principal acionista é o Governo Estadual. Como não há padronização 

nacional para a água de reúso conforme categoria de uso, apesar de existir a norma 

ABNT, que em sua essência, é embrionária pela falta de parâmetros de outros 

componentes como limites para utilização de cloro residual, ph, patógenos, sódio, 

quantidade e período de amostras a ser realizada, a concessionária baseia-se em 

regulamentações já elaboradas por outros países, especificamente, o padrão de 

qualidade de água de reúso para uso urbano irrestrito da EPA (ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2012), o qual inclui utilização em vasos sanitários, cujo 

Guideline de 2012 apresenta uma tabela com o padrão da água para diversas 

categorias de uso podendo ser utilizada para inúmeros fins, como geração de 

energia, refrigeração de equipamentos, em diversos processos industriais, em 

prefeituras e entidades que usam a água para fins não potáveis (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). Para o escopo desta 
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pesquisa somente serão considerados usos urbanos para fins não potáveis, 

considerado reúso direto, ofertados pela Sabesp na RMSP. 

 

Figura 11 - Estações de Tratamento de Esgoto da RMSP 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2013a) 

O reúso é produzido nas ETEs do ABC, Barueri, Parque Novo Mundo e São 

Miguel, situadas ao longo do rio Tietê, conforme Figura 11, que atualmente possuem 

juntas, capacidade para produzir 319 mil m³/mês de água desse insumo. Entretanto, 

apenas 160 mil m³/mês são comercializados, devido à ―dificuldades na logística de 

distribuição, da prospecção ainda incipiente de novos clientes e da necessidade de 

aperfeiçoamento do processo de produção‖ (COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, p.18). 

Há duas formas de distribuição: 

 Por caminhão-pipa – a empresa cliente é responsável pela contratação 

do caminhão que irá retirar a água de reúso em uma das estações de 

tratamento autorizadas.  

 Por rede de distribuição – enviada por sistema semelhante à água 

potável. Conforme Machado (2012), dos 160 mil m³/mês comercializado, 
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aproximadamente 106 mil m³/mês são enviados por rede a 03 empresas do 

segmento de linhas, papéis especiais e lavanderias que consomem 45.000m³, 

60.000m³ e 1.000m³, respectivamente, sendo que esta última utiliza a rede já 

existente para o segmento de linhas. Estes clientes localizam-se nas 

proximidades das ETEs que os abastecem. O volume demandado e a 

distância da Estação são fatores primordiais para a adoção dessa alternativa, 

visto que o projeto da rede, bem como as obras e infraestrutura necessária 

são custeadas pela empresa e exige investimentos que só se justificam com 

grandes demandas como as dos setores industriais. 

A concessionária deu o primeiro passo na comercialização de água de reúso 

por rede em parceira com a empresa Coats Correntes, a qual desde 1997 passou a 

utilizar água de reúso no tingimento de linhas, economizando cerca de 45.000 

m³/mês de água. Dez anos depois a mesma rede ganhou mais um cliente do 

segmento de lavanderia. Em 2001 a empresa Santher inaugurou mais uma rede de 

água de reúso no leste da RMSP a qual utiliza água na confecção de papéis 

(COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).  

Por rede também foi inaugurado em dezembro de 2012 por meio de uma 

parceria público privado o Aquapolo, o quinto maior empreendimento do mundo 

(COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

destinado à ―produção‖ de água de reúso com capacidade de produzir até 1.000 

litros por segundo, a partir da ETE ABC. O volume produzido correspondente de 

água tratada é suficiente para abastecer 300 mil pessoas (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).  

Apesar da diversidade, ambas alternativas apresentam o custo como fator 

decisivo para sua utilização. A primeira, apesar do custo de relativamente baixo se 

comparado à água potável de R$ 12,72 (R$ 1,01 por metro cúbico – base: 

dezembro/2013, a concessionária não se responsabiliza pela entrega, tendo o 

cliente a incumbência de contratar o transporte, o qual somente poderá ser utilizado 

para esta finalidade (NEVES, 2012). Já a segunda alternativa demanda 

investimentos que só se tornam viáveis caso o cliente demande grandes volumes e 
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esteja localizado nas proximidades de alguma estação de tratamento (NEVES, 

2012). 

Mediante este cenário, cerca de 50% da água de reúso produzida é 

despejada nos corpos d’água por não haver demanda. Sendo o custo um dos 

fatores determinantes na decisão de um projeto, faz-se necessário um estudo mais 

apurado para iniciar uma discussão sobre o recurso ambientalmente correto e sua 

viabilidade econômica para que seja possível pensar em políticas de incentivo ao 

reúso. Os volumes de água de reúso comercializados por caminhão-pipa na RMSP, 

no período de 2008 a 2012, estão detalhados com as retiradas por clientes no Anexo 

A e demonstrados no Quadro 6, o qual apresenta a quantidade de água de reúso 

retirada por caminhão-pipa nas ETEs da RMSP desde a implantação do Programa 

Sabesp Soluções Ambientais. Os dados primários, extraídos do programa de 

controle de retirada de reúso mostram a variação em número de clientes e os 

respectivos volumes retirados anualmente. 

Período 
Quantidade de 

Clientes 
Volume (m³/ano) 

2008 39 CLIENTES 267.323 

2009 38 CLIENTES 298.757 

2010 47 CLIENTES 317.645 

2011 63 CLIENTES 299.174 

2012 55 CLIENTES 404.434 

TOTAL DE ÀGUA FORNECIDA POR 

CAMINHÃO  
1.587.333 

Quadro 6- Evolução da água de reúso retirada por caminhão-pipa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(2013d) 

Observa-se que entre 2008 e 2009, houve um aumento de 11,76% no volume 

anual, embora com um cliente a menos, o que permite inferir que houve uma 

demanda maior dos volumes retirados. Entre 2009 e 2010 houve um aumento de 17 

% em números de clientes e 6,32% no volume demandado. Entre 2010 e 2011 
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houve um aumento 37% em números de clientes e uma queda de 5,82% no volume 

demandado. Dois motivos contribuíram para este cenário: primeiro a variação 

decorrente do próprio serviço onde a água de reúso é utilizada; segundo, mesmo 

com o aumento em número de clientes, uma empresa que prestava serviços para 

Prefeitura de São Paulo encerrou o contrato devido à conclusão das obras. Esta 

prestadora de serviços era responsável pela retirada de 24 mil m³/ano. Dentre as 

empresas que começaram a retirar em 2011 soma-se o volume de 19 mil/m³, ou 

seja, elas não foram suficientes para ―cobrir‖ o volume de um único cliente.  Entre 

2011 e 2012, apesar da redução de números de clientes em 12,70%, a o volume 

demandado foi o maior dos últimos 5 anos. No Gráfico 3 é possível observar a 

retirada de água de reúso por caminhão segmentada em setor público e privado.  

 

 

 

Gráfico 3 - Oferta de água de reúso na RMSP por segmento. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(2013d) 

Em princípio, pode-se observar que o setor privado demanda a maior parte de 

água de reúso por caminhão. O setor público, constituído por Prefeituras e 

Subprefeituras, que utiliza água para lavagem de vias, irrigação, desobstrução de 

galerias e limpeza em geral, demandou uma média de 24 mil m³/ano, enquanto o 

setor privado demandou uma média de 293 mil m³/ano. O Gráfico 3 demonstra que o 
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setor público, apesar de iniciar sua demanda com cerca de 43mil m³/ano, apresenta 

desde 2008 uma redução em seu uso, visto que o volume demandado pelo setor 

público esteve em torno de 12 mil m³ em 2012. Por outro lado, o setor privado, que 

iniciou sua demanda com aproximadamente 224 mil m³/ano, apresenta tendência de 

crescimento e encerrou o ano de 2012 com 392 mil m³, o maior volume consumido 

nos últimos cinco anos. O Gráfico 4 mostra a segmentação do setor privado, no qual 

se destaca as prestadoras de serviços, o setor de construção civil e as indústrias de 

resinas como principais fomentadores da utilização de água de reúso por caminhão. 

 

Gráfico 4 - Segmento do setor privado que utilizam água de reúso por 
caminhão-pipa. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(2013d) 

No Gráfico 4 é possível destacar que no setor privado, as prestadoras de 

serviços demandam a maior parte do volume de água de reúso via caminhão-pipa 

com uma média de 208 mil m³/ano, seguidas pela área de construção civil com um 

volume médio de 61 mil m³/ano e pelas indústrias de resinas com aproximadamente 

29 mil m³/ano. O setor de construção civil utiliza água de reúso para cura de 

concreto, assentamento de poeira e lavagens em geral. O setor de indústrias de 

resinas utiliza água para resfriamento de peças, processos e lavagens em geral. 

Devido a amplitude do setor de prestação de serviços, faz-se necessário uma nova 

segmentação para conhecer a origem da demanda. 
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Gráfico 5 - Origem da demanda pelas prestadoras de serviços. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(2013d) 

No Gráfico 5 é possível identificar que a maior parte da demanda oriunda das 

prestadoras de serviços provém do setor público, especialmente para serviços de 

lavagem de vias, irrigação, desobstrução de galerias e limpeza em geral. Entre 2008 

e 2011 o setor público correspondeu a mais de 70% da demanda das prestadoras 

de serviços, sendo que em 2012, esse percentual foi de 95%. Os dados 

apresentados permitem inferir que, apesar do setor privado, por intermédio das 

prestadoras de serviços, serem os responsáveis pela evolução da água de reúso via 

caminhão na RMSP, a origem da demanda provém de necessidades do setor 

público. A Tabela 5 mostra os percentuais desta demanda. Para compor o setor 

privado, somaram-se os volumes retirados pelos setores de construção civil, 

indústrias de resinas e prestadoras de serviços que utilizam o reúso para atenderem 

a demanda de outras empresas. Para compor o setor público, somaram-se os 

contratos efetuados com as Prefeituras e Subprefeituras e os volumes retirados 

pelas prestadoras de serviços que estão inicialmente a serviço de órgãos públicos.  
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Tabela 5 - Origem da demanda por água de reúso por caminhão-pipa 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Setor Privado 33,60% 40,65% 47,41% 45,73% 41,84% 

Setor Público 66,40% 59,35% 52,59% 54,27% 58,16% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(2013d) 

A Tabela 5 demonstra que, apesar de haver uma redução nos percentuais do 

setor público, este ainda é o maior responsável pela evolução da água de reúso por 

caminhão-pipa na RMSP. Os dados vão ao encontro das considerações da 

Sustainable Asset Management (2011), que reforça a necessidade da colaboração 

entre os setores público e privado em diversos níveis de atuação para enfrentar os 

desafios associados à crescente escassez de água. Da mesma maneira, a utilização 

de água de reúso em substituição a água potável para fins não nobres é uma 

alternativa econômica e ambientalmente viável para conservação dos recursos 

hídricos (LEUNG et al, 2012).  

As análises que seguem partiram da utilização da água de reúso por rede de 

distribuição. O uso do caminhão-pipa foi descartado, pois: 

 A necessidade de ofertar mais de três caminhões diários coloca em 

risco o abastecimento contínuo, visto que cada estação possui um único 

ponto de retirada para atender várias empresas. 

 O custo de transporte exclusivo para esta finalidade ocasionou um 

adicional no custo de R$ 12,00 m³ e R$ 13,00 m³ por metro cúbico para o 

segmento comercial e têxtil, respectivamente. 

 Como o volume utilizado pelo setor industrial e mais de 10.000 m³/mês 

não comporta a utilização de transporte. 

A seguir serão apresentadas as empresas estudadas que poderiam substituir 

parte da água utilizada em seus processos por água de reúso. As empresas têm 

interesse em substituir a fonte utilizada desde que o custo não seja superior ao 

atual. Apesar de a água de reúso ser a alternativa ambientalmente correta, as 

empresas foram unânimes em apontar a decisão com base no custo. Abandonar a 

fonte atual para utilizar água de reúso requer, além da garantia de fornecimento e 
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dos parâmetros exigidos de qualidade de cada segmento, uma redução de custos. A 

regularidade no abastecimento e os parâmetros exigidos são garantidos em contrato 

entre as empresas e os custos para as adequações necessárias são inclusas no 

investimento da rede. 

Atualmente, como não há legislação que regule e regulamente a utilização da 

água de reúso no Brasil, a concessionária se baseia em legislações de outros países 

em termos de segurança técnica, apesar de existir a norma ABNT, que em sua 

essência, é embrionária pela falta de parâmetros de outros componentes como 

limites para utilização de cloro residual, ph, patógenos, sódio, quantidade e período 

de amostras a ser realizadas. Conforme o padrão de uso irrestrito da EPA (que inclui 

a utilização para vasos sanitários) comparando com os parâmetros da água 

produzida entre novembro de 2012 e janeiro de 2013 verifica-se que: 

 Cloro – o limite sugerido pela EPA é atendido em 92% dos casos, e 

quando não houve atendimento, o valor estava ligeiramente inferior ao 

mínimo de Cloro Residual Total (CRT) recomendado; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)– parâmetro atendido; 

 Coliforme fecais – Conforme padrões da EPA (ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2012), deverá haver ausência e os resultados 

da ETE são expressos em <1 (NMP/100 ml), ou seja, admite-se que 

pode haver ocorrência. Entretanto, se considerar o resultado <1 

(NMP/100 ml), como ausente, é permitido que, considerando o 

monitoramento de coliformes como diário, uma amostra pode 

apresentar, dentro de 7 dias, até 14NMP/100 ml. Houve apenas 1 

ocorrência em 12, no período avaliado, de 5,2 NMP/100 ml; 

 pH - parâmetro atendido; 

 Turbidez - limite atendido em 87% das amostras. Os resultados acima 

do limite foram, em média, 25% superiores (2,5 NTU) e a EPA 

considera o limite de 2 NTU como uma média de monitoramento 

contínuo de 24 horas (online), sendo que o valor máximo de pico pode 

chegar até a 5 NTU, desde que a média se mantenha em 2 NTU.Com 

os ajustes na dosagem de cloro é possível ter o CRT 100% conforme, 
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o que também impactaria positivamente nos coliformes fecais. No caso 

da turbidez, desde que haja ausência de coliformes, não haveria 

problemas no fornecimento em virtude da alta frequência de 

atendimento. 

Considerando a caracterização média da água de reúso produzida na ETE 

verifica-se que já são atendidos os parâmetros pH, DBO e Turbidez. O NMP de 

coliformes fecais é muito baixo e haveria necessidade de ajustar o CRT para 

considerar o atendimento total ao padrão da EPA. Convém ressaltar que quando a 

―produção‖ de água de reúso estiver sendo feita através das membranas cerâmicas 

os padrões estarão similar ao exigido pelo Título 22 da Norma da Califórnia 

(MACHADO, 2012), que conceitua, por base tecnológica, que o uso de processos 

avançados de filtração já garante um padrão de qualidade suficiente para uso 

indoor, desde que o sistema seja operado de forma adequada, pois todos os 

patógenos seriam retidos. 

5.2 LEVANTAMENTO DOS CONSUMOS DA EMPRESA DO SEGMENTO 

COMERCIAL 

Para estudo da viabilidade econômica da utilização da água de reúso pública 

foi efetuado o levantamento de consumo e custos atuais da empresa estudada 

durante o ano de 2013. Atualmente a empresa utiliza água somente da 

concessionária. Por possuir um volume significativo, foi firmado um contrato de 

demanda firme, o qual determina uma tarifa reduzida para uma demanda mínima 

contratada de 3.000 m³/mês. A água potável é utilizada na praça de alimentação, 

onde a qualidade é essencial, na limpeza geral, na rega de jardins, manutenção e 

nos vasos sanitário sendo este último o responsável pela variação de consumo. A 

concessionária também recebe integralmente o esgoto para tratamento. Como a 

empresa busca a sustentabilidade, boa parte da água, cerca de 60%, segundo 

informações gerenciais, pode ser substituída por uma água menos nobre, pois a 

empresa foi construída com instalações e reservatórios independentes prevendo 

futuras reutilizações de água e permitindo a segregação das fontes. 
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A água está entre os principais custos da empresa, ficando atrás da folha de 

pessoal, energia elétrica e manutenção, o que faz com que a empresa busque o uso 

racional e, consequentemente, a redução de custos. A água é fundamental para a 

continuidade do negócio, especialmente nos finais de semana onde há maior 

circulação de pessoas. A empresa controla a entrada da água pelo hidrômetro 

principal e, por meio de hidrômetros instalados em várias dependências da empresa, 

controla as perdas internas.   

A análise de consumo foi extraída das contas apuradas mensalmente pela 

concessionária Sabesp entre os meses de janeiro de 2013 à dezembro de 2013, 

conforme Tabela 6. A demanda contratada de 3.000m³/mês oferece uma tarifa 

reduzida de 26,14% em relação à tarifa normal para o segmento. Quando o volume 

medido é inferior ao contratado, a diferença é cobrada por meio de uma conta 

complementar conforme ocorrido nos meses de fevereiro e março de 2013. Quando 

o volume consumido é superior, permanece a cobrança por meio da tarifa reduzida 

não havendo ônus para a empresa em caso de um consumo elevado. Para o volume 

de esgoto considera-se o mesmo volume medido no hidrômetro e o mesmo valor 

cobrado pela água.  

Tabela 6 - Custo da utilização da água potável no segmento comercial 

Meses/2013 
Volume 

(m³) 
Valor Água 

(R$) 
Valor 

Esgoto (R$) 

Volume 
Complementar 
de Água (m³) 

Valor 
Complementar 
de Água (R$) 

Total (R$) 

Janeiro 3.236 29.674,12 29.674,12 
  

59.348,24 

Fevereiro 2.882 26.427,94 26.427,94 118 1.082,06 53.937,94 

Março 2.960 27.143,20 27.143,20 40 366,80 54.653,20 

Abril 5.010 45.941,70 45.941,70 
  

91.883,40 

Maio 5.053 47.447,67 47.447,67 
  

94.895,34 

Junho 5.117 48.048,63 48.048,63 
  

96.097,26 

Julho 5.541 52.029,99 52.029,99 
  

104.059,98 

Agosto 5.379 50.508,81 50.508,81 
  

101.017,62 

Setembro 4.709 44.217,51 44.217,51 
  

88.435,02 

Outubro 5.160 48.452,40 48.452,40 
  

96.904,80 

Novembro 5.573 52.330,47 52.330,47 
  

104.660,94 

Dezembro 6.247 60.533,43 60.533,43 
  

121.066,86 

Total 56.867 532.755,87 532.755,87 158 1.448,86 1.066.960,60 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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5.2.1 Análise da utilização de um poço artesiano no segmento comercial 

Para reduzir os custos com a utilização da água potável uma das alternativas 

foi avaliar a possibilidade de utilização de água proveniente de poço artesiano, para 

o qual a empresa solicitou uma proposta orçamentária, que parte do princípio da 

terceirização e se origina da utilização de 100% de águas subterrâneas eliminando 

assim a utilização de águas provenientes de fontes públicas, sendo apenas utilizada 

a rede de esgoto. A proposta contempla que a empresa contratada seria 

responsável pela implantação, perfuração, captação e tratamento de água do poço 

artesiano. O valor cobrado mensalmente por m³ captado sairia a um custo de R$ 

4,00, com essa alternativa não haveria o contrato de volume mínimo com a 

concessionária e, portanto, o desconto para utilização da rede de esgoto, o qual 

seria cobrado a preço normal para categoria comercial. A busca pela utilização de 

um poço artesiano foi motivada unicamente pela redução de custos com a água 

potável uma vez que lançou mão de aparelhos economizadores nas instalações 

hidráulicas, bem como, palestras de redução de consumo para seus funcionários e 

panfletos com orientações para os clientes. A Tabela 7 mostra os custos totais 

dessa alternativa com base no volume apurado em 2013.  

Tabela 7- Custo da utilização da água de poço artesiano no segmento 
comercial 

Meses/2013 Volume (m³) 
Valor Água 

Captada (R$) 
Valor Esgoto 

(R$) 
Total (R$) 

Janeiro 3.236  12.944,00  40.223,48  53.167,48  

Fevereiro 2.882  11.528,00  35.823,26  47.351,26  

Março 2.960  11.840,00  36.792,80  48.632,80  

Abril 5.010  20.040,00  62.274,30  82.314,30  

Maio 5.053  20.212,00  64.274,16  84.486,16  

Junho 5.117  20.468,00  65.088,24  85.556,24  

Julho 5.541  22.164,00  70.481,52  92.645,52  

Agosto 5.379  21.516,00  68.420,88  89.936,88  

Setembro 4.709  18.836,00  59.898,48  78.734,48  

Outubro 5.160  20.640,00  65.635,20  86.275,20  

Novembro 5.573  22.292,00  70.888,56  93.180,56  

Dezembro 6.247  24.988,00  81.960,64  106.948,64  

Total 56.867  227.468,00  721.761,52  949.229,52  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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Como a água do poço receberá um tratamento após a captação, o qual está 

embutido no preço, não há necessidade de separá-la conforme sua finalidade. É 

possível observar que, apesar do valor da conta de esgoto ser superior, o custo da 

água captada faz com que essa opção seja mais viável frente à água potável. 

5.2.2 Análise da utilização de água de reúso no segmento comercial 

Para utilizar a água de reúso faz-se necessária a construção de uma rede de 

distribuição de 1,2 km específica para esta finalidade. O custo do projeto, 

implantação e materiais dessa rede calculada pela concessionária foi de R$ 

405.892,75 que devem ser assumidos integralmente pela empresa contratante. Os 

parâmetros atuais da água de reúso atendem a necessidade da empresa, logo, o 

investimento contempla a implantação da rede, sem a necessidade de tratamento 

adicional. Após a implantação da rede, a mesma será doada a concessionária que 

será responsável pela manutenção. A utilização desta alternativa requer 

reservatórios independentes para que não haja contato entre a água potável e a 

água de reúso, a qual será destinada para descargas sanitárias e regas que 

representam 60% do volume utilizado pela empresa do segmento comercial. Como 

as instalações já estão adequadas, não haverá custos adicionais, visto que o projeto 

prevê a rede até o reservatório 1. Para as demais finalidades será utilizada água 

potável e o contrato de volume mínimo permaneceria. A Tabela 8 mostra os custos 

dessa alternativa. 

A Tabela 8 mostra que o custo da água de reúso representa uma redução 

anual de R$ 28.579,73 e R$ 146.310,81 em relação à água captada de poço e à 

água potável respectivamente. É possível observar que esta alternativa torna-se 

viável quanto ao custo de operação com base nos volumes apurados durante o ano 

de 2013 sem considerar o investimento necessário para implantação. 
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Tabela 8 - Custo da utilização da água de reúso no segmento comercial 
 

Meses/2013 
Volume 
Potável 

(m³) 

Volume de 
Reúso (m³) 

Volume de 
Esgoto 

(m³) 

Valor da 
Água 

Potável (R$) 

Valor da 
Água de 

Reúso (R$) 

Valor do 
Esgoto (R$) 

Total (R$) 

Janeiro 1.942 1.294 3.236 17.804,47 3.883,20 29.674,12 51.361,79 

Fevereiro 1.729 1.153 2.882 15.856,76 3.458,40 26.427,94 45.743,10 

Março 1.776 1.184 2.960 16.285,92 3.552,00 27.143,20 46.981,12 

Abril 3.006 2.004 5.010 27.565,02 6.012,00 45.941,70 79.518,72 

Maio 3.032 2.021 5.053 28.468,60 6.063,60 47.447,67 81.979,87 

Junho 3.070 2.047 5.117 28.829,18 6.140,40 48.048,63 83.018,21 

Julho 3.325 2.216 5.541 31.217,99 6.649,20 52.029,99 89.897,18 

Agosto 3.227 2.152 5.379 30.305,29 6.454,80 50.508,81 87.268,90 

Setembro 2.825 1.884 4.709 26.530,51 5.650,80 44.217,51 76.398,82 

Outubro 3.096 2.064 5.160 29.071,44 6.192,00 48.452,40 83.715,84 

Novembro 3.344 2.229 5.573 31.398,28 6.687,60 52.330,47 90.416,35 

Dezembro 3.748 2.499 6.247 36.320,06 7.496,40 60.533,43 104.349,89 

Total 34.120 22.747 56.867 319.653,52  68.240,40  532.755,87  920.649,79  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 
 

5.2.3 Comparação das alternativas no segmento comercial 

A Tabela 9 mostra o custo de operação de cada alternativa de obtenção do 

recurso hídrico. Observa-se que a utilização da água de reúso pública é 

economicamente viável em seu custo de operação em 13,71% em relação a forma 

de abastecimento atual que contempla o uso somente de água potável. Nota-se, 

também, a economia de 22.747m³/ano de água potável que poderia ser remanejada 

para consumo humano sem a necessidade de aumentar a captação dos mananciais.  

Tabela 9 - Comparação dos custos no segmento comercial 
 

Meses Volume (m³) 
1ª Opção Água 

Potável (R$) 

2ª Opção Água 
Captada de 
Poço (R$) 

3ª Opção Água 
de Reúso (R$) 

Custos anuais 56.867 1.066.960,60 949.229,52 920.649,79 

Percentual de Redução -11,03% -13,71% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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Ressalta-se que não foi avaliado o custo de implantação que envolve a 

infraestrutura necessária para utilização da água de reúso, visto que não há nas 

demais alternativas, pois a primeira, é utilizada uma rede existente, e a segunda 

será assumido pela empresa contratada. Conforme o gerente administrativo, ―o 

custo de implantação é visto pela administração como ―injusto‖ visto que a rede será 

doada à concessionária e, posteriormente, poderá ser utilizada por outro cliente sem 

nenhum custo adicional‖. Mediante este cenário faz-se necessário uma análise mais 

profunda da viabilidade econômica que será tratada no capítulo 5.5.  

 

5.3 LEVANTAMENTO DOS CONSUMOS DA EMPRESA DO SEGMENTO 

TÊXTIL 

A empresa estudada utiliza água para consumo humano e no processo de 

lavagem do tecido. A redução do custo com a água está entre as metas da empresa. 

Devido a maior utilização ser para banhos e cozinha, a empresa optou por encontrar 

outras formas de abastecimento. A área de produção é separada das demais 

dependências da empresa, bem como as instalações hidráulicas e reservatórios, o 

que facilita a escolha por outras fontes. De toda água consumida, cerca de 40% 

pode ser substituída por um recurso menos nobre. Atualmente, a empresa utiliza 

apenas o serviço de coleta de esgoto da concessionária, o recurso hídrico é obtido 

por meio de um poço tubular profundo (poço artesiano). Na época da decisão a 

empresa pagava uma tarifa industrial normal e não possuía o contrato de demanda 

firme com tarifa reduzida. A Tabela 10 apresenta o custo da água obtida por meio da 

concessionária com base no volume consumido durante o ano de 2013, apurado 

pela leitura do hidrômetro instalado na saída do poço. 
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Tabela 10 - Custo da utilização da água potável no segmento têxtil 

Meses/2013 Volume (m³) Valor Agua (R$) Valor Esgoto (R$) Total (R$) 

Janeiro 1.927 19.289,27 19.289,27 38.578,54 

Fevereiro 2.351 23.533,51 23.533,51 47.067,02 

Março 2.244 22.462,44 22.462,44 44.924,88 

Abril 4.799 48.037,99 48.037,99 96.075,98 

Maio 2.624 26.266,24 26.266,24 52.532,48 

Junho 1.908 19.099,08 19.099,08 38.198,16 

Julho 2.502 25.045,02 25.045,02 50.090,04 

Agosto 2.666 26.686,66 26.686,66 53.373,32 

Setembro 2.509 25.115,09 25.115,09 50.230,18 

Outubro 2.869 28.718,69 28.718,69 57.437,38 

Novembro 3.000 30.030,00 30.030,00 60.060,00 

Dezembro 2.583 25.855,83 25.855,83 51.711,66 

Total 31.982 320.139,82 320.139,82 640.279,64 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 
 

5.3.1 Análise da utilização de um poço artesiano no segmento têxtil 

Buscando a redução de custos, a empresa optou por buscar o recurso hídrico 

por meio da perfuração de um poço tubular profundo (poço artesiano). A separação 

das instalações hidráulicas facilitou a decisão da independência da concessionária. 

Entretanto, o serviço de coleta de esgoto, que é mensurado pelo hidrômetro 

instalado na saída do poço, é realizado pela concessionária e cobrado a tarifa 

industrial normal para a categoria. Para adoção dessa alternativa, houve um 

investimento inicial de R$ 50.000,00, a princípio a vazão não foi suficiente para 

manter a necessidade da empresa e investiu-se mais em uma perfuração mais 

profunda, totalizando um investimento de R$ 109.500,00.  

Atualmente, a água captada recebe um tratamento para que ela possa ser 

utilizada em toda empresa, inclusive para o refeitório. A empresa entende que a 

água captada não tem um custo mensal, pois este é diluído em outros 

departamentos. Contudo, para manter essa forma de abastecimento, há custos com 

a energia elétrica da bomba do poço, custo de pessoal responsável pelo poço, 

custos com análises laboratoriais para monitorar os parâmetros de potabilidade, 

custos com produtos químicos para o tratamento da água, e custos com o biólogo 
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responsável pela regularização do poço. Os custos fixos e variáveis somadas 

representam um custo de R$ 7,44 por m³ captado. A Tabela 11 mostra o custo 

dessa alternativa, em conjunto com a cobrança do esgoto. 

Tabela 11 - Custo da utilização da água de poço artesiano no segmento têxtil 

Meses/2013 Volume (m³) 
Valor Água 

Captada (R$) 
Valor Esgoto (R$) Total (R$) 

Janeiro 1.927  14.336,88  23.779,14  38.116,02  

Fevereiro 2.351  17.491,44  28.596,45  46.087,89  

Março 2.244  16.695,36  27.266,67  43.962,03  

Abril 4.799  35.704,56  59.019,78  94.724,34  

Maio 2.624  19.522,56  32.741,28  52.263,84  

Junho 1.908  14.195,52  23.633,76  37.829,28  

Julho 2.502  18.614,88  31.189,44  49.804,32  

Agosto 2.666  19.835,04  33.275,52  53.110,56  

Setembro 2.509  18.666,96  31.278,48  49.945,44  

Outubro 2.869  21.345,36  35.857,68  57.203,04  

Novembro 3.000  22.320,00  37.524,00  59.844,00  

Dezembro 2.583  19.217,52  32.219,76  51.437,28  

Total 31.982  237.946,08  396.381,95  634.328,03  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 

 

 Observa-se que apesar do valor anual do esgoto ter aumentado em 23,82% a 

redução com os custos da água representou 25,67%, o que torna essa alternativa 

mais viável que a utilização de água ofertada pela concessionária em 0,93%. 

 

5.3.2 Análise da utilização de água de reúso no segmento têxtil 

Para utilizar a água de reúso faz-se necessária a construção de uma rede de 

distribuição de 7,7 km específica para esta finalidade. O custo do projeto, 

implantação e materiais dessa rede calculada pela concessionária foi de                  

R$ 2.604.478,48. Os parâmetros atuais da água de reúso atendem a necessidade 

da empresa, logo, pode ser destinada ao processo de lavagem dos tecidos e às 

descargas sanitárias da área industrial visto que há instalações independentes que 

representam 40% do volume utilizado, mensurado por um hidrômetro instalado na 

entrada da área industrial. Para as demais finalidades será utilizada água potável, 
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sendo cobrada a tarifa de demanda firme para segunda faixa de consumo. A Tabela 

12 mostra os custos dessa alternativa. 

Tabela 12 - Custo da utilização da água de reúso no segmento têxtil 

Meses/2013 
Volume 
Potável 

(m³) 

Volume 
de Reúso 

(m³) 

Volume 
de Esgoto 

(m³) 

Valor da 
Água Potável 

(R$) 

Valor da 
Água de 

Reúso (R$) 

Valor do 
Esgoto (R$) 

Total (R$) 

Janeiro 1.156 771 1.927 11.573,56 4.624,80 19.289,27 35.487,63 

Fevereiro 1.411 940 2.351 14.120,11 5.642,40 23.533,51 43.296,02 

Março 1.346 898 2.244 13.477,46 5.385,60 22.462,44 41.325,50 

Abril 2.879 1.920 4.799 28.822,79 11.517,60 48.037,99 88.378,38 

Maio 1.574 1.050 2.624 15.759,74 6.297,60 26.266,24 48.323,58 

Junho 1.145 763 1.908 11.459,45 4.579,20 19.099,08 35.137,73 

Julho 1.501 1.001 2.502 15.027,01 6.004,80 25.045,02 46.076,83 

Agosto 1.600 1.066 2.666 16.012,00 6.398,40 26.686,66 49.097,06 

Setembro 1.505 1.004 2.509 15.069,05 6.021,60 25.115,09 46.205,74 

Outubro 1.721 1.148 2.869 17.231,21 6.885,60 28.718,69 52.835,50 

Novembro 1.800 1.200 3.000 18.018,00 7.200,00 30.030,00 55.248,00 

Dezembro 1.550 1.033 2.583 15.513,50 6.199,20 25.855,83 47.568,53 

Total 19.189 12.793 31.982 192.083,89 76.756,80 320.139,82 588.980,51  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 

 

5.3.3 Comparação das alternativas no segmento têxtil 

A Tabela 13 mostra o custo de operação de cada alternativa de obtenção do 

recurso hídrico. Nota-se que a utilização da água de reúso pública é 

economicamente viável em seu custo de operação em 7,15% em relação a forma de 

abastecimento atual que contempla o uso da água captada. Nota-se, também, a 

economia de 12.793m³/ano de água captada de fontes subterrâneas. É importante 

observar que a utilização de água potável por meio da concessionária é a fonte de 

recurso mais onerosa para a empresa. Diante disso, é possível compreender a 

opção adotada pela empresa de procurar outra fonte de recurso com base na 

redução de custos.  
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Tabela 13 - Comparação dos custos no segmento têxtil 
 

Meses/2013 Volume (m³) 
Total Água 

Potável (R$) 

Total Água 
Captada de 
Poço (R$) 

Total Água de Reúso 
(R$) 

Custos anuais 31.982 640.279,64 634.328,03 588.980,51 

Percentual de Redução 
 

-7,15% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 

5.4 LEVANTAMENTO DOS CONSUMOS DA EMPRESA DO SEGMENTO 

QUÍMICO 

A empresa do segmento químico é a que utiliza o maior volume de água, pois 

é um dos insumos principais na fabricação de seus produtos, o que a torna 

fundamental no processo produtivo. A água utilizada na produção é totalmente 

independente de todas as demais instalações, inclusive com medidores próprios o 

que permitiu efetuar o cálculo sem a necessidade de determinar percentual de 

utilização. Toda água empregada nos produtos pode ser substituída por água de 

reúso desde que atenda os parâmetros já utilizados, os quais serão necessários 

algumas adequações no processo de tratamento da água de reúso, que já estão 

inclusos no valor investido. Atualmente, a empresa utiliza água captada de um 

córrego e lança seus efluentes em rede pública da Sabesp, o volume médio de 

utilização é de 250.000m³/mês. Devido a esse volume, a empresa possui um 

contrato específico para o lançamento de esgoto, o qual, diferentemente das outras 

empresas estudadas, independe da fonte de recurso hídrico. Nesse sentido, a 

avaliação dos custos de obtenção da água foi analisada excluindo os custos com o 

esgoto por entender-se que eles não afetariam o resultado final, como nas outras 

empresas estudadas. A Tabela 14 mostra os custos da utilização da água pública. 
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Tabela 14 - Custo da utilização da água potável no segmento químico 

Meses/2013 Volume (m³) Valor Agua (R$) 

Janeiro 278.642  944.596,38  

Fevereiro 280.293  950.193,27  

Março 301.400  1.021.746,00  

Abril 243.965  827.041,35  

Maio 270.900  918.351,00  

Junho 250.167  848.066,13  

Julho 244.332  828.285,48  

Agosto 227.021  769.601,19  

Setembro 224.899  762.407,61  

Outubro 243.266  824.671,74  

Novembro 239.385  811.515,15  

Dezembro 250.567  849.422,13  

Total 3.054.837  10.355.897,43  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 

5.4.1 Análise da utilização de água captada no segmento químico 

Um dos fatores que fizeram a empresa optar pela captação foi a importância 

da água como insumo no processo que exigia uma alternativa que não houvesse a 

possibilidade de falta d’água. Devido ao volume utilizado o alto custo do tratamento 

foi compensado pelo ganho em escala. A captação de água de um córrego envolve 

a aquisição de uma ETA para tratar a água e separar o lodo, o qual deverá ser 

coletado e devidamente destinado, e posteriormente, a empresa deverá adquirir uma 

ETE para tratar a água e chegar aos parâmetros desejados. Dentre os relatórios 

gerenciais foi possível apurar que os custos atuais envolvem gastos com pessoal, 

material e utensílios, análises laboratoriais, energia elétrica, manutenção, produtos 

químicos, coleta e destinação do lodo gerado e custo de operação das estações que 

totalizaram um valor de R$ 1,68 por metro cúbico tratado. A Tabela 15 mostra o 

custo dessa alternativa com base nos volumes captados em 2013.  
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Tabela 15 - Custo da utilização da água captada no segmento químico 

Meses/2013 Volume (m³) 
Valor Água Captada do 

córrego (R$) 

Janeiro 278.642  468.118,56  

Fevereiro 280.293  470.892,24  

Março 301.400  506.352,00  

Abril 243.965  409.861,20  

Maio 270.900  455.112,00  

Junho 250.167  420.280,56  

Julho 244.332  410.477,76  

Agosto 227.021  381.395,28  

Setembro 224.899  377.830,32  

Outubro 243.266  408.686,88  

Novembro 239.385  402.166,80  

Dezembro 250.567  420.952,56  

Total 3.054.837  5.132.126,16  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 

 É possível observar que a os custos com a água captada são inferiores em 

relação ao uso da água potável pública em 50,44%. 

5.4.2 Análise da utilização de água de reúso no segmento químico 

Para utilizar a água de reúso faz-se necessária a construção de uma rede de 

distribuição de 800 m específica para esta finalidade. Os parâmetros atuais da água 

de reúso não atendem as necessidades da empresa. Logo, os custos com 

investimentos envolvem adequações na ETE da concessionária tais como: 

 Instalação de novo Sistema de gradeamento; 

 Implantação de uma Elevatória de Esgoto doméstico;  

 Separação de um dos tanques de aeração destinando para o 

tratamento da água de reúso; 

 Adequações necessárias no tanque de aeração; 

 Adequações necessárias nos sopradores Dresser (instalação de 

medidores de vazão). 

 Implantação de um Sistema de ultrafiltração por membranas para a 

―produção‖ da água de reúso; 

 Implantação de caixa de sucção da elevatória de reúso;  
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 Implantação de uma elevatória para a água de reúso; 

 Implantação de uma adutora até a empresa; 

 Implantação de automação da elevatória na empresa; 

 Implantação de duas subestações, uma para alimentação da Elevatória 

de Esgoto Doméstico e outra para o Sistema de Ultra Filtração; 

 Implantação de sistema de Automação para os Sistemas de Ultra 

Filtração, Elevatória de Esgoto, Elevatória de Reúso, Controle de PH e 

Reservatórios; 

 Implantação de um sistema de controle de pH na entrada da ETE. 

Para essas adequações será necessário um investimento de R$ 

24.500.000,00 considerando a rede de distribuição. A Tabela 16 mostra o custo de 

operação da utilização da água de reúso  

Tabela 16 - Custo da utilização da água de reúso no segmento químico 

Meses/2013 Volume de Reúso (m³) 
Valor da Água de 

Reúso (R$) 

Janeiro 278.642 640.876,60 

Fevereiro 280.293 644.673,90 

Março 301.400 693.220,00 

Abril 243.965 561.119,50 

Maio 270.900 623.070,00 

Junho 250.167 575.384,10 

Julho 244.332 561.963,60 

Agosto 227.021 522.148,30 

Setembro 224.899 517.267,70 

Outubro 243.266 559.511,80 

Novembro 239.385 550.585,50 

Dezembro 250.567 576.304,10 

Total 3.054.837 7.026.125,10 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 

 É possível observar que o custo de operação da água de reúso é superior ao 

custo atual da empresa, o que a torna economicamente inviável mesmo que o 

investimento inicial seja assumido pela concessionária. Este cenário vai de encontro 

com a literatura verificada, a qual sinalizava que a água de reúso era viável para 
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grandes volumes (HESPANHOL 2008; HESPANHOL 2006; BORDONALLI & 

MENDES, 2009; WILDERER & HUBER 2011).   

 

5.5 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA ÁGUA DE REÚSO 

A análise de viabilidade econômica para utilização da água de reúso foi 

realizada utilizando-se o Método do Valor Presente Líquido (VPL), Payback e Taxa 

Interna de Retorno. Para o VPL foi utilizado como fluxo de caixa a diferença anual 

entre os custos de operação da água de reúso e demais alternativas conforme 

equação descrita no capítulo 4.3.3. A análise contemplou uma taxa mínima de 

atratividade de 9,90% a.a. com base na taxa Selic de Dezembro/2013, a qual baliza 

as taxas de juros cobradas no mercado fornecida pelo Banco Central considerando 

um período de 5 anos de fluxo. Já o Payback foi considerado aceitável quando o 

investimento apresentar um período inferior a 5 anos (PADOVEZE, 2012). 

Tabela 17 - Análise da viabilidade econômica da água de reúso 
 

Empresas 
Água de Reúso em 

relação 
Payback VPL (R$) TIR (%) 

Segmento 
Comercial 

Água Potável 
(abastecimento atual) 

2 anos e 9 meses 150.160,14 23,50% 

Captação de Poço 14 anos e 2 meses -297.275,75 - 27,06% 

 

Segmento 
Têxtil 

Água Potável 50 anos e 9 meses - 2.409.516,61 - 47,52% 

Captação de Poço 
(abastecimento atual) 

57 anos e 5 meses - 2.432.135,64 - 49,07% 

 

Segmento 
Químico 

Água Potável 8 anos e 1 mês - 13.006.218,75 - 14,19% 

Captação 
(abastecimento atual) 

Análise descartada 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 

A Tabela 17 apresenta o resultado do Payback nas empresas estudadas. No 

segmento comercial observa-se  que utilização da água de reúso é economicamente 

viável em relação ao abastecimento atual da empresa, pois o investimento de R$ 

405.892,75 retorna em 2 anos e 9 meses. O resultado do VPL mostrou-se positivo 

em R$ 150.160,14 para um período de 5 anos. Nota-se, também, que a TIR 

mostrou-se positiva em 23,50% superando a taxa Selic utilizada. Entretanto, se a 



95 

 

 

 

 

empresa optar por abastecer-se por meio de poço artesiano, o reúso não se mostra 

uma boa alternativa, pois, apesar do custo de operação ser inferior, o Payback foi 

em 14 anos e 2 meses. Da mesma maneira, o VPL e a TIR apresentaram um 

resultado negativo em R$ 297.275,75 e – 27,06%, respectivamente, indicando que o 

investimento não é interessante para um período de 5 anos. 

Analisando o segmento têxtil, nota-se que o período de retorno do 

investimento mostrou-se muito longo em relação ao uso da água potável, bem como 

a forma de abastecimento atual, apresentando um Payback de 50 anos e 9 meses e 

57 anos e 2 meses, respectivamente. O resultado de que a utilização de água de 

reúso não é economicamente viável também é comprovada nos cálculos 

demonstrados no VPL, os quais apresentaram um valor negativo de R$ 

2.409.516,61 para a água potável e R$ 2.432.135,64 para água captada por meio de 

poço artesiano. O resultado negativo do VPL indica que a economia gerada com a 

utilização da água de reúso não é suficiente para retornar o valor investido. Outro 

indicador que vai ao encontro dessa informação é o resultado da TIR que foi 

negativo para a água potável e para captação de água de poço em 47,52% e 

49,09%, respectivamente.  

Ao analisar o segmento químico é possível observar que a utilização da água 

de reúso não se mostrou viável. Quando comparada com a água potável, o tempo 

de retorno de investimento foi de 8 anos e 1 mês. Já o VPL foi negativo em              

R$ 13.006.218.75 e apresentou uma TIR de -14.19%. Comparando-se com a forma 

de abastecimento atual da empresa, a captação, o investimento mostrou-se inviável, 

pois o custo de operação foi superior aos custos atuais da empresa. Entretanto, 

devido ao alto volume, a concessionária realiza um contrato com o prazo de 25 

anos. A Tabela 18 mostra a análise da utilização da água de reúso em relação a 

água potável com período de 5, 10 e 25 anos de fluxo de caixa.  

Tabela 18 - Análise do fluxo de caixa da água de reúso no segmento químico 

Tempo (anos) VPL TIR 

5 anos - 13.006.218,75 -14,19% 

10 anos - 5.836.956,53 4,02% 

25 anos 3.164.034,79 11,54% 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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 Ao analisar a Tabela 18 observa-se que o investimento é inviável no período 

de 5 anos, apresentando um fluxo de caixa negativo em cerca de 13 milhões. 

Entretanto, ao longo de 10 anos, apesar do fluxo de caixa continuar negativo em 

aproximadamente 5 milhões, a TIR aparece positiva em 4,02%. Já para o período de 

25 anos, o qual seria realizado um contrato de uso entre as empresas, o VPL 

apresentou-se positivo em cerca de 3 milhões, assim como a TIR apresentou valor 

positivo em 11,54%. 

 Observando-se os Gráficos 6 e 7 que mostram a evolução do Payback e do 

VPL, respectivamente, conclui-se que a medida que se aumenta o período de fluxos 

de caixa, mais viável se torna o investimento para a utilização da água de reúso.  

 
Gráfico 6 – Comparativo do Payback entre os segmentos 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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Gráfico 7- Comparativo do VPL entre os segmentos  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
 
 

5.5.1 Análise do custo de oportunidade 

Cada vez mais a tecnologia tem contribuido para o tratamento de água e 

esgoto a ponto de tornar a água de reúso cada vez mais segura para sua 

destinação. Na medida em que o mercado cresce a consciência pública do recurso 

escasso também aumentará, o que torna o cenário positivo tanto para aceitação 

como para os investimentos em reúso, com o aumento da pressão por parte da 

população sobre os cuidados e a nececissade de se preservar os recursos hídricos, 

a água de reúso, torna-se uma alternativa que poderá auxiliar no atendimento às 

necessidades hídricas de muitos países.  

A discussão sobre o tema é de extrema relevância e independentemente do 

contexto da reutilização, existem desafios comuns. A pressão sobre os recursos 

hídricos no mundo tem crescido drasticamente, e as mudanças climáticas estão 
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acentuando os padrões de secas e inundações. A escassez de água está afetando 

as comunidades ao redor do mundo apresentando uma oportunidade para a 

colaboração entre os setores e paises para se desenvolver soluções adaptáveis à 

novos contextos.  

Nos cases internacionais mencionados um estudo cuidadoso foi realizado 

para assegurar que a água produzida teria a qualidade da água apropriada para o 

uso pretendido. Tanto as soluções de alta e baixa tecnologia são iminentemente 

relevantes para afinar as abordagens sobre o assunto. As experiências globais 

podem ajudar na gestão de recursos hídricos e no planejamento de políticas 

públicas de incentivo a utilização de água de reúso, especialmente no que tange à 

seguinte pergunta: Será que estamos escolhendo a melhor solução ou a mais fácil?  

Nas empresas pesquisadas, tanto o segmento têxtil quanto o químico não 

utilizavam água da concessionária. Contudo, o segmento comercial utiliza água 

potável da concessionária podendo substitui-la por água de reúso, liberando água 

tratada para o abastecimento doméstico.  É neste cenário que se configura o custo 

de oportunidade, definido pelo custo incorrido pela oportunidade abandonada ao 

fazer a escolha por outra (DENARDIN, 2004).  

A utilização da água de reúso pelo setor comercial conservaria cerca de 

22.747 m³/ano de água potável, suficientes para abastecer 126 residências sem a 

necessidade de captar novos recursos. Considerando que cada residência utiliza em 

média 15m³/mês, o faturamento mensal de cada residência seria R$ 59,94 

contabilizando água e esgoto. A Tabela 19 mostra o faturamento da concessionária 

com essas 126 casas no período de um ano. 

Tabela 19 - Simulação do faturamento com a água potável 

Residência 
Volume de 
Água (m³) 

Valor da 
Água (R$) 

Valor do 
Esgoto (R$) 

Total por Mês 
(R$) 

Total por 
Ano (R$) 

1 15 29,97 29,97 59,94 719,28 

126 1.890 3.776,22 3.776,22 7.552,44 90.629,28 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 
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Analisando a Tabela 19, observa-se que a amortização dos custos com a 

rede de água de reúso ocorreria em 4 anos e 5 meses. Dessa maneira, há a 

oportunidade de conseguir água para 126 residências, ao oferecer a água de reúso 

como alternativa. Utilizando essa oportunidade, será abandonado o custo da 

alternativa tradicional que consiste em captar, tratar e distribuir a água para esses 

clientes, levando em consideração que o sistema de distribuição está operando no 

limite há 10 anos (TORRENTE, 2014). 

Mais do que uma alternativa viável e sustentável, a água de reúso deve ser 

vista com o enfoque de uma oportunidade de mitigar o estresse hídrico, tendo em 

vista que a escassez impede a obtenção de água de novas fontes que podem ser 

incrementadas com a água de reúso para liberar água tratada para atender as 

demandas mais nobres, as quais serviriam para amortizar os investimentos na rede 

de distribuição da água de reúso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo congrega os principais achados da pesquisa incluindo as 

limitações do estudo, as contribuições para a prática e as oportunidades de 

pesquisa, tendo como elemento norteador o custo da utilização da água de reúso 

em substituição à água potável na Região Metropolitana de São Paulo. Os 

resultados apresentados alcançam a contento os objetivos de analisar a viabilidade 

econômica da água de reúso ofertada pela concessionária frente a diferentes 

alternativas. Com o referencial teórico foi possível observar uma preocupação 

constante em relação à escassez hídrica. O cenário encontrado na RMSP mostra 

um sinal de alerta, pois além da região abrigar quase 50% da população do Estado 

de São Paulo (cerca de 20 milhões de pessoas), segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2013) também é banhada pela bacia hidrográfica do Alto 

Tietê, que possui uma disponibilidade hídrica de 201 m³/hab/ano índice considerado 

como ―escassez absoluta‖ segundo Indicador de Falkenmark. Esse indicador é 12% 

inferior ao mínimo exigido para que uma região seja considerada sem estresse 

hídrico. Para suprir essa demanda a RMSP importa água de outra Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari. Diante disso, há a necessidade 

de encontrar alternativas para mitigar o estresse hídrico, é neste cenário que a água 

de reúso como uma alternativa para ser utilizada em empresas que não requer a 

utilização da água potável. Devido à gravidade da questão, a alternativa deverá 

envolver o setor público e privado.  

Os resultados demonstram que o fornecimento de água de reúso pela 

concessionária na RMSP, ainda é embrionário e se viabiliza por rede de distribuição 

e retiradas por caminhão-pipa nas ETEs da RMSP. Enquanto aquele atende às altas 

demandas, estes, destinado a volumes menores, encontra seu maior obstáculo na 

questão de logística. Constatou-se a evolução progressiva de comercialização de 

água de reúso por caminhão-pipa originada por demanda do setor público e privado. 

Com a análise de viabilidade econômica da água de reúso, observa-se que essa 

opção mostrou-se viável no segmento comercial. Este cenário deve-se ao fato da 

empresa utilizar água potável servida pela rede da concessionária em suas 

dependências. Nesse caso, a água de reúso torna-se viável e o retorno do 
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investimento ocorre em 2 anos e 9 meses. Entretanto, se o recurso hídrico da 

empresa fosse proveniente de captação de poço, apesar do custo de operação ser 

superior à água de reúso, o retorno do investimento em uma rede de distribuição 

para a utilização da opção reuso se daria em um período muito longo. Isso tornaria a 

migração da alternativa poço para água de reúso inviável, visto que o VPL 

apresentou-se negativo em R$ 297.275,75. O valor do investimento é determinante 

na tomada de decisão e, com a análise de viabilidade, comprovou-se que o 

investimento da água de reúso é viável comparado a água servida por rede de 

abastecimento, e o retorno ocorre em um período inferior a 5 anos considerado 

aceitável pelo mercado (PADOVEZE, 2012). Caso o custo fosse compartilhado e a 

concessionária assumisse o investimento a economia se daria de imediato para a 

empresa de segmento comercial. Entretanto, a redução nos custos da empresa 

significa redução na receita da concessionária, embora a utilização da água de 

reúso deva ser vista como uma alternativa para mitigar o estresse hídrico da RMSP. 

Cabe ressaltar que a utilização da água de reúso por parte dessa empresa 

preservaria cerca de 22.747 m³/ano de água potável, suficientes para abastecer 126 

residências sem necessidade de captar novos recursos. 

A análise de viabilidade econômica no segmento têxtil demonstrou que, 

apesar da água de reúso mostrar-se com um custo inferior às demais alternativas, a 

redução não é significativa, o que faz o investimento inviável economicamente, pois 

o retorno do investimento se daria em um período muito longo. Em ambas 

alternativas, o retorno se deu em mais de 50 anos, bem como tanto o VPL como a 

TIR apresentaram resultados negativos. Um dos motivos do alto investimento é a 

distância entre a empresa e a estação de tratamento, visto que os parâmetros atuais 

do tratamento atendem a necessidade da empresa. A distância é outro fator que 

influencia no custo do investimento uma vez que o orçamento contempla obstáculos 

em vias públicas, autorizações, e pavimentações. Das três empresas estudadas, o 

segmento têxtil é o que utilizaria um menor volume de água, motivo pelo qual a 

diferença do custo de operação não foi significativo. 

Os resultados a análise econômica no segmento químico mostra que a 

utilização da água de reúso não é economicamente viável. Quando comparado com 
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a água potável, o retorno do investimento se daria em 8 anos e 1 mês, o VPL e a 

TIR apresentaram um resultado negativo em R$ 13.006.218,75 e 14,19%, 

respectivamente. Entretanto, devido ao grande volume, faz- se necessário alterar o 

período do fluxo de caixa, visto que para grandes volumes seria celebrado um 

contrato entre as partes de 25 anos. Nota-se que para esse período o fluxo de caixa 

apresenta um resultado positivo em R$ 3.164.034,79 e uma taxa de retorno de 

11,54%. Observando o abastecimento atual da empresa, a captação de córrego, o 

investimento não mostrou viabilidade, apresentando um custo de 36,90% o que 

dispensou a análise econômica. A implantação da rede especifica para essa 

finalidade e a adequação necessária para os padrões que atenderiam a empresa de 

segmento químico torna-a inviável devido ao custo não ser compartilhado com a 

concessionária, o que é visto como um obstáculo à sua propagação.  Diante desse 

cenário evidenciaram-se resultados que são contrários ao indicado pela literatura, a 

qual indica a viabilidade econômica para grandes volumes (BORDONALLI & 

MENDES, 2009; HESPANHOL, 2006; HESPANHOL, 2008; MAINALI et al, 2011; 

SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT, 2012).  

Ocorre que para precificar a água de reúso a concessionária leva em conta 

não somente o volume demandado, mas a distância entre a empresa e o ponto de 

interligação e, principalmente, os parâmetros de utilização, os quais podem requerer 

tratamento específico que será incorporado na tarifa. Devido à pequena demanda 

pela água de reúso ofertada pela concessionária há um custo mínimo a ser cobrado 

o qual não é competitivo para grandes volumes especialmente se for exigido 

parâmetros específicos que demandem um tratamento adicional. Empresas que 

utilizam água como insumo em larga escala tendem a procurar cada vez mais a 

redução com os custos, o que a torna mais propícia em investir em tecnologias para 

tratar sua própria água, mesmo sabendo que essa prática não faz parte do seu Core 

Business. 
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Tabela 20 - Quadro comparativo dos segmentos estudados 

Empresas 
Volume de 
reúso (m³) 

Distância 
da rede (m) 

Parâmetros 
específicos 

Tarifa (R$) 
/m3 

Investimento 
(R$) 

Segmento 
comercial 

22.474 1.200 não R$ 3,00 405.892,75 

Segmento 
têxtil 

12.793 7.700 não R$ 6,00 2.604.478,48 

Segmento 
químico 

3.054.837 800 sim R$ 2,30 24.500.000,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013.  

 Na Tabela 20 é possível observar que não somente o volume demandado 

influencia na viabilidade econômica da utilização de água de reúso, mas outros 

fatores são de fundamental importância para definir os custos de implantação e 

operação da água de reúso. Diante desse cenário é possível inferir que: 

 A distância entre a empresa e a ETE que fornecerá a água de reúso 

interferirá no valor a ser investido, visto que quanto maior a distância da rede, 

mais vias, obstáculos e assentamentos de rede ocorrerão, o que ocasionará 

em um investimento maior e, consequentemente, uma menor viabilidade 

econômica da água de reúso pública; 

 A necessidade de parâmetros específicos para utilizar a água de reúso 

pública demanda investimentos específicos no tratamento que só se 

justificará face à grandes volumes, uma vez que as alterações ocorrerão na 

estação de tratamento e, em alguns casos, na própria empresa. Neste 

cenário, quanto mais a empresa necessitar de uma qualidade superior, maior 

será o investimento e, consequentemente, menor viabilidade econômica da 

água de reúso pública; 

 O volume a ser utilizado é uma variável que também interferirá no 

investimento de implantação da rede de água de reúso pública. Quanto maior 

o volume, maior será o diâmetro da rede para atender a demanda, bem como, 

será necessária uma infraestrutura mais robusta o que ocasionará mais 

investimentos. 

 O valor da tarifa a ser praticada é customizado conforme a 

necessidade da empresa. Há um custo mínimo que envolve o tratamento para 

água de reúso, entretanto, não há uma tarifa fixa, o cálculo é realizado 

conforme o volume a ser utilizado e a distância da rede uma vez que deverá 
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prever custos futuros com a manutenção da rede. Logo, há uma relação entre 

o volume e a distância da rede que irá compor o equilíbrio da tarifa a ser 

praticada: quanto maior a distância, maior a tarifa, pois deverá prever custos 

com manutenção em toda sua extensão; quanto maior o volume menor tende 

a ser a tarifa pois haverá o ganho em escala que ―cobrirá‖ os custos futuros 

com a manutenção da rede. 

Tabela 21 - Quadro comparativo de valores 

Empresas 
Total Água 

Potável (R$) 
Total Água 

Captada (R$) 
Total Água de 

Reúso (R$) 

Segmento comercial     1.066.960,60  949.229,52 2  920.649,79  

Segmento têxtil        640.279,64  634.328,03 3  588.980,51  

Segmento químico   10.355.897,43  5.132.126,16 4  7.026.125,10  
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2013. 

O estudo mostrou, também, que o custo de operação da água de reúso é 

menor que o custo da água potável. Entretanto, se a empresa já adotou outra forma 

de obter o recurso, a redução já não é mais tão atrativa conforme Tabela 21. De 

uma forma geral, empresas têm adotado a água de reúso de forma isolada sem 

nenhuma norma ou regulamentação que os oriente em todos os parâmetros 

necessários a redução de custo com o recurso hídrico é o principal motivador que as 

leva a adotar outras fontes. A alternativa menos onerosa pode ter implicações 

importantes para o meio ambiente. A exploração excessiva de poços tubulares pode 

ocasionar uma redução dos lençóis freáticos, prejudicando sua recarga (ou 

recomposição) e afetar a disponibilidade hídrica das respectivas bacias 

hidrográficas. Neste cenário, a água de reúso deve ser vista não somente como um 

recurso menos oneroso, mas como alternativa ambientalmente correta e sustentável 

conservando a água potável e garantindo o recurso para as gerações futuras. 

Recomenda-se que a utilização da água de reúso deva ser inserida em 

conjunto com uma regulamentação e uma política de incentivo, buscando reduzir os 

custos de implantação, que são fatores determinantes para a viabilidade dessa 

opção. Os estudos da utilização dessa alternativa devem ser incentivados uma vez 

                                                 
2
 Total da água captada de poço tubular 

3
 Total da água captada de poço tubular 

4
 Total da água captada de córrego 
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que cada litro de água de reúso utilizada contribui para conservação dos 

mananciais, para uma boa gestão dos recursos hídricos, ajudando a mitigar a 

questão da escassez hídrica na RMSP.    

6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Em toda metodologia existe a possibilidade de limitações (VERGARA, 1997; 

LAKATUS e MARCONI, 2010). Neste sentido, é importante antecipar-se a possíveis 

críticas dos leitores, esclarecendo quais as limitações da pesquisa, que não 

invalidam o trabalho.  

As limitações desta pesquisa residem nos seguintes aspectos:  

 Por se tratar de estudo de caso sua aplicação fica restrita apenas às 

empresas estudadas. Assim sendo, os resultados não podem ser 

generalizados;  

 Os orçamentos das redes foram apresentados com seus valores totais, 

não apresentando o detalhamento dos custos por a concessionária entender 

ser informação estratégica que só deve ser informada ao cliente interessado; 

 Os nomes das empresas participantes foram preservados a pedido das 

próprias empresas; 

 Os dados oriundos dos relatórios gerenciais das empresas não foram 

anexados ao trabalho por entender tratar-se de informações estratégicas na 

gestão de custos, sendo apresentado apenas os valores totais. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

A seguir, serão apresentadas recomendações, que podem ser utilizadas pela 

empresa de saneamento a fim de mitigar o estresse hídrico na RMSP, utilizando a 

água de reúso como alternativa, bem como para subsidiar políticas públicas para 

uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Essas sugestões têm o objetivo de 

reduzir a demanda por água tratada. 
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 A condição atual da RMSP, considerada como escassez absoluta, 

deve ser divulgada a toda população.  A importação de água de outras bacias 

hidrográficas mostra a gravidade do cenário que se alastra. Todos devem 

cumprir seu papel como cidadão consciente e, para tal, precisam ter 

conhecimento da real gravidade em que se encontram. Dessa forma, o 

estresse com as questões hídricas devem ser divulgadas a todos os atores 

envolvidos e não somente em épocas de estiagem;  

 É de extrema importância conscientizar a sociedade por meio de 

programas ambientais. Palestras e debates não podem mais ser pontuais. 

Para evitar falsos juízos de valor referente a importância de reutilizar água, 

deve-se incluir na grade escolar uma disciplina sobre o meio ambiente, 

promovendo debates e esclarecimentos sobre o uso racional da água e a 

busca de fontes alternativas (por exemplo: água de reuso, captação de água 

de chuva);   

 A falta de regulamentação é vista como um entrave ao reúso. É 

fundamental um diploma legal que regularize e regulamente a prática do 

reúso das águas por parte do poder concedente, viabilizando o 

desenvolvimento de políticas públicas. Como se trata de um bem difuso é 

interessante que as políticas públicas não obriguem, mas incentivem a 

utilização de água de reúso; 

 Outra sugestão seria adotar práticas de disseminação da água de 

reúso nas empresas por meio de consultorias. As empresas, por iniciativa 

própria, têm adotado iniciativas de reutilizar a água. Contudo, a falta de 

regulamentação faz com que não haja um padrão adotado. A concessionária, 

que segue normas internacionais e com o know how adquirido com a prática 

de reúso pode fornecer soluções customizadas para pequenas empresas 

onde não houvesse a viabilidade da rede ou do caminhão. 

Diante desse cenário, e da confirmação de que o custo inviabiliza a água de 

reúso para uma destinação menos nobre, propõe-se, para mitigar a escassez e não 

colocar em risco o sistema público de abastecimento na RMSP, que a 

concessionária atue em parceria com o setor privado de maneira a absorver o custo 

de implantação da rede sob risco do próprio negócio. 
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 Em um primeiro momento, o incentivo à utilização da água de reúso deve ser 

visto não como um produto, mas como uma nova forma de se obter o recurso hídrico 

conservando a água potável e, somente quando ela se tornar comercializável, os 

custos deverão ser avaliados, visto que cada litro de água de reúso utilizada é um 

litro de água potável conservada nos mananciais.  

 

6.3 OPORTUNIDADES DE PESQUISA  

Espera-se que estudo possa motivar pesquisadores de outros campos de 

estudos, e instigar a possibilidade da utilização da água de reúso como uma opção 

em prol da sustentabilidade. Pesquisas futuras poderiam analisar, por exemplo:  

a) O custo de diferentes alternativas no setor industrial;  

b) A utilização da água de reúso versus o custo de captação e distribuição da 

água potável; 

c) O desfecho encontrado em outros países para as questões inerentes a 

escassez;  

d) A redução de custos na implantação do sistema Aquapolo. 
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