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Reúso de Água: Uma Visão Sistêmica

Critérios utilizados pela Indústria na seleção 
de projetos relacionados com o uso da água



Em qual situação o reúso 
de água é a única 

alternativa de 
suprimento hídrico?





Gerador eólico – produz até 1.000 litros/dia  
por resfriamento do ar 



Demanda Hídrica Otimizada
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A demanda hídrica otimizada é 
determinada por:

Disponibilidade hídrica

Qualidade dos mananciais

Custos

Legislação / Normas

Comparação com outras alternativas de suprimento

Tecnologia Disponível







Exemplo de Balanço Hídrico Simplificado

Com transposição de sub-bacias e com captação e 
lançamento na mesma sub-bacia.

Rio 1 – Disponibilidade hídrica suficiente e boa 
qualidade.

Rio 2 – Baixa disponibilidade hídrica e qualidade no 
limite.

Indústrias A e B com tratamento terciário.



















Redução do uso da água na indústria

1. Programa de redução de perdas.

2. Reúso de correntes hídricas segregadas no
próprio processo produtivo

3. Instalação de air-coolers (resfriadores a ar)
ou a utilização de tecnologia “pinch”
reduzindo a água evaporada nas torres de
resfriamento.



Aspectos positivos da redução do uso da água

1. Redução do consumo de produtos químicos
no tratamento de água.

2. Redução do consumo de energia na
captação/adução, tratamento e distribuição.

3. Redução na necessidade de investimento em
ampliação de sistema de captação/adução,
tratamento e distribuição para atender novas
demandas.



Impactos decorrentes  da redução do uso da água

1. Aumento da concentração das correntes hídricas
enviadas para as ETDI’s e ETE’s (positivo ou
negativo?).

2. Aumento da concentração de cloretos no efluente
final.

3. A redução do uso da água que retorna para o
manancial não influencia a disponibilidade hídrica a
jusante se a captação é no mesmo manancial.
Somente a redução do uso consuntivo tem impacto
positivo.





Prioridade nas ações para redução de consumo e 
aumento da disponibilidade hídrica considerando custos

1. Uso racional, evitando desperdícios.

2. Redução de perdas.

3. Reuso de correntes hídricas segregadas sem a necessidade 
de tratamento.

4. Construção de barragens.

5. Aproveitamento de água pluvial.

6. Redução do uso consuntivo e/ou modificações do processo 
produtivo.

7. Reuso do efluente final utilizando tecnologia de ponta.





Outras alternativas para aumento da 
disponibilidade hídrica

1. Recuperação de matas ciliares.

2. Plantio de árvores em áreas fora de APP’s.

3. Utilização de águas subterrâneas.

4. Recarga de aquífero.

5. Dessalinização de água do mar.

6. Condensação de vapor d’água contido no ar 
atmosférico.



Aspectos internos relacionados com o reúso

• Segregação de correntes hídricas.

• Compatibilidade da qualidade da corrente com os 
requisitos do reúso.

• Escolha da tecnologia mais compatível quando 
for necessário o tratamento para possibilitar o 
reúso.

• Destinação da corrente hídrica rejeitada. Eventual 
retirada de componentes do meio hídrico.



Aspectos externos relacionados com o reúso

• Balanço hídrico da bacia hidrográfica.

• Disponibilidade hídrica.

• Qualidade do manancial onde é feita a captação 
de água e lançamento de efluentes.

• Comparação com outras alternativas de 
suprimento considerando-se os aspectos ambiental, 
social e econômico.

• Legislação/Normas.







Desafio para a gestão dos 
recursos hídricos

Implantar o Crédito de Água



Obrigado

Jorge Antonio Mercanti

jorgemercanti@gmail.com


