
 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

Wilian Piccoli 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE 

ÁGUA DE REUSO A PARTIR DE EFLUENTE AVÍCOLA PARA FINS 

NÃO POTÁVEIS 

Passo Fundo, 2011. 

 



Wilian Piccoli 
 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE 

REUSO A PARTIR DE EFLUENTE AVÍCOLA TRATADO PARA FINS NÃO 

POTÁVEIS  

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de Engenharia Ambiental, como parte 

dos requisitos exigidos para obtenção do título 

de Engenheiro Ambiental.  

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Henkemeier 

Passo Fundo, 2011. 



Wilian Piccoli 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE 

REUSO A PARTIR DE EFLUENTE AVÍCOLA TRATADO PARA FINS NÃO 

POTÁVEIS 

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial para a obtenção do título de 

Engenheiro Ambiental – Curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharia e 

Arquitetura da Universidade de Passo Fundo. Aprovado pela banca examinadora: 

Orientador:_________________________ 

Marcelo Henkemeier  

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF 

 

 

___________________________________ 

Jeferson S. Piccin 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF 

 

 

___________________________________ 

Vandré B. Brião 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF 

 

 

Passo Fundo, 05 de dezembro de 2011. 



RESUMO 
 

A água é um recurso cada vez mais escasso, seja pelo crescimento populacional, com 

aumento da demanda, seja pela redução da oferta, especialmente pela poluição dos 

mananciais ou pelo processo produtivo, aumento de consumo de alimentos que necessitam de 

água como insumo. Frente a essas questões, órgãos mundiais reconhecem e incentivam a 

implementação das técnicas de reuso direto e indireto, desde que não haja riscos à integridade 

do produto, ao meio ambiente e nem à saúde dos manipuladores e consumidores. No presente 

trabalho o objetivo é avaliar a viabilidade técnica e econômica da utilização de água de reuso 

a partir de efluente avícola tratado para fins não potáveis. Na primeira etapa foi realizado a 

caracterização do efluente final tratado, ou seja, uma comparação referente ao efluente final e 

aos parâmetros de lançamento conforme resolução CONAMA 357/2005, o mesmo foi 

coletado por amostragem simples na calha parshall tubulação que escoa o mesmo até o rio. 

Posteriormente realizado teste de jarro do efluente final com determinadas dosagens de 

coagulante para verificar qual jarro obteve melhor clarificação, avaliando em seguida o pH 

caso sofra alteração conforme volume de PAC foi adicionado, comparando com a dosagem 

utilizada para água bruta proveniente do rio Marau. Na segunda etapa foi realizado filtração 

da amostra que obteve melhor clarificação para um volume de cinco litros utilizando um 

sistema de filtro confeccionado para a simulação, obtendo 0,00 UNT de turbidez e não 

havendo alteração do pH, sendo adicionado hipoclorito de sódio para desinfecção, mantendo 

o efluente tratado com suas características inalteradas para envio há laboratório externo que 

realizou análises referentes aos parâmetros da portaria 518 MS/2004 que determina o grau de 

potabilidade do mesmo. Num terceiro momento foi avaliada a viabilidade econômica 

relacionado à dosagem de produto químico (PAC), custo com energia elétrica e gasto 

operacional, determinando o custo que a empresa terá para tratar o mesmo volume de água 

bruta tanto quanto para de efluente tratado. Contudo, o efluente final se mantém estável 

minimizando o consumo de coagulante, o efluente final tratado é potável perante a portaria 

518 MS/2004, tendo um custo 17% a baixo do efluente tratado para a água bruta. 

 

Palavras-chave: Reuso, turbidez, viabilidade econômica 



ABSTRACT 
 

 

Water is an increasingly scarce resource, is population growth, increasing demand, either by 

reducing the supply, especially the pollution of water sources or the production process, 

increased consumption of foods that require water as an input. Faced with these issues, world 

bodies recognize and encourage the implementation of the techniques of direct and indirect 

reuse, provided there is no risk to the integrity of the product, or to the environment and 

health of food handlers and consumers. In the present work aims at evaluating the technical 

and economic feasibility of using reuse water from poultry treated effluent for non potable. In 

the first stage was conducted to characterize the final effluent treated, ie, a comparison for the 

final effluent and release parameters as Resolution CONAMA 357/2005, it was collected by 

simple sampling Parshall in the same pipe that drains to the the river. Later tests conducted 

Jug final effluent with certain coagulant dosages to see which pitcher had the best clarity, 

evaluating the pH if you experience change as volume of PAC was added, compared to the 

amount used for raw water from the river Marau. In the second stage was performed filtration 

of the sample who had the best clarity for a volume of five liters using a filter system made 

for the simulation, obtaining 0.00 NTU turbidity and there is no change in pH, supplemented 

with sodium hypochlorite for disinfection, keeping with the treated effluent characteristics 

unchanged for shipping outside laboratory that performed analysis related to the parameters of 

Regulation 518 MS/2004 that determines the degree of potability of the same. In the third step 

assessed the economic viability related to the dose of the chemical (CAP), electricity cost and 

operating cost, determining the cost that the company will have to treat the same volume of 

raw water as well as for the treated effluent. However, the final effluent is stable minimizing 

the consumption of coagulant, the final effluent is treated before drinking the ordinance 

MS/2004 518, having a low-cost 17% of the treated effluent to the raw water. 

 

Keywords: Reuse, turbidity, economic viability 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso da água se constitui como um dos temas mais importantes da atualidade, 

sendo considerada há muito tempo como um bem finito em função de sua 

disponibilidade cada vez mais restrita. O conceito que se pregava até bem pouco 

tempo, de que a água era um recurso inesgotável, mudou radicalmente e para muitos 

cientistas é considerado o insumo deste século, sendo inclusive a causa de conflitos 

internacionais em razão da sua disputa. 

Com o crescimento demográfico acelerado, a demanda por água também 

aumenta proporcionalmente, já que a água é um recurso vital para a humanidade, seja 

para consumo, como insumo para quase todos os processos industriais, e 

principalmente para a produção de alimentos. Devido ao aumento das populações e o 

desenvolvimento desordenado das comunidades, os recursos naturais vêm sofrendo 

com a degradação que o homem provoca no meio ambiente onde está inserido. O 

desmatamento poluição e principalmente o uso abusivo e não planejado da água, como 

recurso de subsistência colocam em risco a existência de futuras gerações. 

A indústria de alimentos consome grande quantidade de água potável e ainda há 

grandes e consideráveis limitações para o reuso de água que são as restrições impostas 

pela legislação e as preocupações higiênicas. Condições legais (diretrizes e 

regulamentos com respeito ao uso e reuso de água na indústria alimentícia) têm sido 

criadas admitindo e/ou não restringindo o uso de água não potável e de água 

proveniente de reuso potável direto e indireto (MANCUSO, 2003). Contudo, são 

necessárias análises cautelosas de cada caso baseado num completo conhecimento do 

risco envolvido para a segurança do produto alimentício e, conseqüentemente, para a 

saúde dos consumidores. 

A indústria mundial de carne de aves tem crescido mais que a das carnes 

bovinas e suína nos últimos 30 anos. Segundo estimativas da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Brasil está a caminho para, em 2011, 

ser o maior exportador de aves do mundo. Por mais de 30 anos, esse posto foi ocupado 

pelos EUA, que agora terão que rever suas estratégias a fim de reverter este quadro. 

A avicultura brasileira deverá bater novo recorde em 2011. A produção 
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projetada para o ano deverá ficar em torno de 12,9 milhões de toneladas, consumindo 

mais de 19 milhões de piscinas olímpicas de água potável nessa atividade só este ano, 

ou seja, 47,3 trilhões de litros gastos em sua produção, em função do aumento da 

produção de carne de aves em contrapartida terá um maior consumo de recursos 

naturais destacando o volume de água destinado ao processo em geral do abatedouro. 

A crescente demanda de água, o acesso limitado à agua em algumas regiões e o 

aumento do interesse sobre o impacto ambiental das atividades industriais no meio-

ambiente são alguns aspectos propulsores das pesquisas e implantação do reuso de 

águas em indústrias (CASANI et al., 2005). 

A demanda de água nos processos industriais vem aumentando na medida em 

que os sistemas produtivos vêm sendo ampliados. A maioria dos processos, 

principalmente os que envolvem produção de alimentos, a água se torna fator limitante 

muitas vezes, aos projetos de ampliação de indústrias, devido a sua disponibilidade ou 

custos envolvidos para a sua adequação à qualidade requerida. A poluição dos corpos 

hídricos e as estiagens cada vez mais frequentes, prejudicam as atividades industriais 

tendo seu desenvolvimento restringido. 

De acordo com Branco (2000), nosso país é privilegiado por possuir as maiores 

bacias hidrográficas do planeta, o que não significa que não haja problemas com a 

falta deste recurso, pois os maiores volumes disponíveis estão distantes dos centros 

onde há maior consumo. 

Com isso, a indústria de abate de aves de Marau iniciou um projeto no ano de 

2010 de modo a reutilizar o efluente final, ou seja, água que retorna ao rio Marau após 

tratamento físico-químico e biológico, dentro dos padrões determinados pelo órgão 

estadual, minimizando a captação de recurso hídrico. 

A água pode ser recuperada e reusada para diversos fins benéficos. A qualidade 

requerida e o objetivo do reuso vão estabelecer os níveis de tratamento recomendados, 

os critérios de segurança adotados e os custos associados à operação e manutenção dos 

sistemas de tratamento (Hespanhol; Mierzwa, 2005). 

Um conceito que vem ganhando espaço como alternativa que não pode ser 

ignorada, segundo Mancuso e Santos (2003), para enfrentar o problema de escassez e 

da poluição dois recursos hídricos é o reuso de água, que alem de ser um importante 
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mecanismo de gestão da água com insumo, pode se constituir num instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. O reuso de água é o processo pelo qual a água utilizada 

anteriormente é reaproveitada para o mesmo ou outro fim. 

Aliado a isso, o aumento significativo de investimentos na área ambiental em 

virtude de uma maior fiscalização do Órgão Estadual, Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental, realizado nas industrias, reflete na conscientização e busca de tecnologias 

para o gerenciamento de nossos recursos hídricos, destacando o desenvolvimento 

industrial relacionado a manutenção dos recursos naturais. 

O presente trabalho objetivou avaliar a qualidade da água do efluente final após 

tratamento em ETA convencional, propondo a sua utilização em atividades não 

potáveis pós-levantamento para sua aplicação, caracterizando o efluente tratado, 

comparando-o com a água do rio tratada, demonstrando viabilidade econômica 

relacionado ao efluente tratado e ao recurso hídrico tratado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Água no Planeta  

 

A história da água esta diretamente relacionada ao crescimento da população 

humana, ao grau de urbanização a aos usos múltiplos que afetam a sua qualidade e 

quantidade. Sabe-se que aproximadamente 97,5% da água existente no planeta é 

salgada e somente 2,5% é doce. Dentre estes 2,5% somente 0,5% estão disponíveis 

para suprir as necessidades do ser humano. Os últimos relatórios do Instituto Mundial 

de Recursos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontam para a 

redução do volume disponível de água e para os efeitos dos usos múltiplos da mesma, 

dando inicio aos conflitos pelo seu uso. O fato da distribuição da água mundial ser 

desigual contribui e muito para a preocupação com os recursos hídricos (TUNDISI, 

2003). 

Segundo Postel apud Mancuso e Santos (2005), hoje existem 26 países que 

abrigam 262 milhões de pessoas e que se enquadram na categoria de áreas com 

escassez de água, além de a população estar crescendo mais rapidamente nestas 

regiões. No Oriente Médio nove entre quatorze países vive em condição de escassez. 

Aproximadamente 40% da população mundial vivem em bacias hidrográficas 

compartilhadas por dois ou mais países, freqüentemente em litígio, como a Índia e 

Bangladesh por causa dos Ganges, o México e os Estados Unidos por causa do 

colorado, e a República Eslovaca e a Hungria por causa do Danúbio. 

 

2.2 Efluentes Industriais de Frigoríficos 

 

A utilização da água pela indústria frigorífica pode ocorrer de diversas formas, 

tais como: incorporação ao produto; lavagem de máquinas, tubulações e pisos; águas 

de sistemas de resfriamento e geradores de vapor; águas utilizadas diretamente nas 

etapas do processamento industrial ou incorporadas aos produtos; irrigação; lavagens 

de veículos; oficinas de manutenção; consumo humano e esgotos sanitários dos 

funcionários. Exceto pelos volumes de água incorporados aos produtos e pelas perdas 
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por evaporação, as águas tornam-se contaminadas por resíduos do processo industrial 

ou pelas perdas de energia térmica, originando assim os efluentes líquidos (GHANDI, 

2005). 

Além da utilização industrial da água, esta também é utilizada para fins 

sanitários, sendo gerados os esgotos que na maior parte das vezes são tratados 

internamente pela indústria, separados em tratamentos específicos ou tratados até 

conjuntamente nas etapas biológicas dos tratamentos de efluentes industriais (VON 

SPERLING, 1996). 

 

2.3 Estação de Tratamento de Efluentes (E.T.E) 

 

A E.T.E. é o sistema utilizado para alterar as características físico-químicas e/ou 

biológicas apresentadas pelos efluentes industriais, com o propósito de atender os 

padrões exigidos pelo Órgão Ambiental. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma de tratamento de efluentes típico da 

indústria de abate de aves, combinando etapas físico-químicas e biológicas. 
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Figura 1. Fluxograma da E.T.E de uma indústria avícola. 

 
Fonte: Adaptado do layout fornecido pela indústria avícola. 

 

2.4 Processos de Tratamento de Efluentes: Físicos, Químicos e Biológicos 

 
2.4.1 Tratamento Físico 

 

O Quadro 1 representa as etapas do tratamento físico com as respectivas 

funções das mesmas. 

Quadro 1- Descrição dos processos Físicos. 

Etapas Objetivo 

Peneira Estática 

Equipamento utilizado para a remoção de partículas 

em suspensão nos efluentes urbanos e industriais, 

com tamanho variando de 0,25 a 1,5 mm, a 

capacidade de filtração varia de acordo com a 

abertura da tela. 

Gradeamento 

É utilizado para retirar os sólidos grosseiros dos 

efluentes, neste processo o material de dimensões 

maiores do que o espaçamento entre barras é retido. 

Há grades grossas médias e finas dependendo do 

espaço livre entre barras. (VON SPERLING, 2005) 

Equalização Esta operação é utilizada para minimizar ou controlar 
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a vazão e as características (propriedades físico-

químicas) do efluente de modo que se obtenha as 

condições ótimas para os processos de tratamento 

posteriores, garantindo a eficiência dos tratamentos 

primários, secundários e terciários. Com este sistema 

é possível evitar variações na carga orgânica, 

controlar o pH do efluente, ter capacidade de 

armazenamento e evitar concentrações de substâncias 

Tóxicas. 

Mistura de duas correntes com níveis de pH 

opostos.(VON SPERLING, 2005) 

 

2.4.2 Tratamento Físico-Químico 

 

2.4.2.1 Coagulação  

 

Adição de um produto químico sobre uma dispersão coloidal descreve o efeito 

produzido por esse processo, resultando na desestabilização das partículas através da 

redução das forças que tendem a manter as mesmas afastadas (BAUMANN, 1971).  

As partículas coloidais que conferem turbidez e cor, principalmente em águas 

naturais, são carregadas com íons negativos. A desestabilização por meio da adição de 

produtos químicos adequados na água provoca a aglomeração das partículas para 

posterior remoção por meio de sedimentação, flotação ou filtração (CARDOSO, 

2003).  

 

2.4.2.2 Coagulantes  

 

Os coagulantes mais empregados são os inorgânicos (sais de alumínio e ferro), 

como por exemplo, o sulfato de alumínio, o cloreto férrico e o sulfato férrico. São 

também utilizados os coagulantes orgânicos com densidade de carga positiva, também 

chamados de polímeros catiônicos, que podem ser sintéticos ou naturais (quitosana, 

por exemplo) (CARDOSO, 2003). 

A reação a quente do ácido clorídrico concentrado com o minério de ferro 

(hematita – Fe2O3), seguido de resfriamento e filtração proporciona a produção de 

cloreto férrico (FeCl3) com elevado índice de pureza. A concentração final do produto 

é determinada em torno de 40% em peso de FeCl3 (PAVANELLI, 2001). 
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A utilização de FeCl3 reduz drasticamente a cor, turbidez, quantidade de sólidos 

suspensos, DBO, além de eliminar fosfatos. 

A Equação (1) refere-se à reação de hidrólise do cloreto férrico, sendo esta, a 

responsável pela formação de hidróxido de ferro, que possui ação coagulante sobre as 

partículas: 

 

FeCl3 + 3H2O ⇒ Fe(OH)3 + 3HCl (1) 

 

O Quadro 2 apresenta as especificações técnicas do produto. 

Quadro 2 – Especificações técnicas do Cloreto Férrico 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Teor de Cloreto Férrico % 38 

Teor de Ferro Ferroso (Fe2) % 0,2 

Material Insolúvel % 0,10 

Acidez (em HCl) % 1,0 

Peso Específico (g/cm
3
) 1,40 a 1,42 

Fonte: CSM Produtos Químicos. 

 

O Quadro 3 apresenta as propriedades físico – químicas. 

Quadro 3 – Propriedades físico - químicas do CF 

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

Arsênio (As) mg/kg 40    

Cádmio (Cd) mg/kg 2,0   

Cromo (Cr) mg/kg 40    

Chumbo (Pb) mg/kg 40    

Mercúrio (Hg) mg/kg 0,8   

Selênio (Se) mg/kg 8,0   

Alumínio (Al) mg/kg 400  

Prata (Ag) mg/kg 22    
Fonte: CSM Produtos Químicos. 
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O quadro 4 apresenta alguns conceitos do tratamento físico-químico com as 

respectivas funções das mesmas. 

Quadro 4 - Descrição dos processos Físicos-Químicos. 

Tratamento Físico-Químico 
Etapas Objetivo 

Floculação 

Consiste na agregação das partículas já 

desestabilizadas, resultante do choque entre as 

mesmas, formando partículas maiores e mais densas 

(microflocos), passíveis de separação. Ocorrendo sob 

condições de agitação lenta (CARDOSO, 2003). 

Vários fatores afetam o fenômeno de floculação, que 

podem ser: sistema químico, incluindo o tipo e 

concentração de coagulante, pH, alcalinidade, tipo e 

concentração de íons no meio líquido, tamanha e 

fração de volume de partículas e o tipo de reator 

incluindo o grau de mistura e variação na escala e 

intensidade da turbulência (AYOUB, 1996) 

Polímeros 

São efetivos dentro de uma ampla faixa de pH, cujas 

características aniônicas permitem a neutralização de 

cargas positivas presentes na superfície das partículas 

suspensas em meio aquoso, por efeitos de adsorção e 

formação de pontes intermoleculares de partículas em 

suspenção, é possível formar flocos maiores que 

serão mais facilmente separados do meio (BIGGS et 

al., 2000) 

Flotação 

Utilizado para a remoção de óleos, gorduras, sólidos 

suspensos e na separação e concentração do lodo. 

Segundo VON SPERLING (2005) este processo se 

subdivide em duas fases: Formação de bolhas: o 

efluente é pressurizado com ar suficiente para se 

aproximar da saturação, quando esta mistura 

ar/líquido é liberada à pressão atmosférica na unidade 

de flotação, forma-se pequenas bolhas de ar que são 

liberadas da solução. Remoção de lodos: os sólidos 

suspensos e as partículas de óleos são flotados com 

estas bolhas de ar, que agregam nas partículas, a 

mistura ar/sólidos sobe a superfície, onde é removida 

e o efluente limpo é removido pelo fundo da unidade 

de flotação. 

Tratamento Biológico 

Os compostos orgânicos presentes numa água residual é 

removida através de processos biológicos. A remoção 

de matéria orgânica por degradação biológica acarreta 

um consumo de oxigênio e um crescimento 

microbiano, apesar da presença de matéria orgânica e 

de oxigênio. (VONSPERLING, 2002). Outros fatores 

que influenciam o tratamento biológicos são a 

temperatura, o pH e a toxidade de alguns poluentes 

(VONSPERLING, 2005). 
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Nutrientes essenciais  

São essenciais para o metabolismo de degradação de 

matéria orgânica por sistemas biológicos, todos 

compostos estão presentes em quantidades suficientes 

no efluente, à exceção do fósforo e do nitrogênio. 

(VONSPERLING, 2005) 

Sistema de lodo ativado 

Sistema de aplicação da degradação biológica ao 

tratamento de águas residuárias, tendo como princípio 

de funcionamento a degradação de matéria orgânica e 

a sua transformação numa suspensão floculenta que 

sedimenta facilmente. O sistema consiste em duas 

fases, a primeira, um reator bem agitado e aerado 

onde se dá reação microbiana, consumindo a matéria 

orgânica, na segunda, ocorre sedimentação do lodo, 

formada por floco de matéria orgânica e 

microrganismos, sendo uma porção desta 

reintroduzida no processo, tendo como finalidade a 

manutenção de carga microbiana no reator. . 

(VONSPERLING, 2005) 

Sedimentação 

Consiste na deposição e posterior remoção dos 

sólidos suspensos totais (SST) e ocorre em tanques 

normalmente chamados de sedimentadores ou 

clarificadores, construídos em forma circular ou 

retangular. Os sedimentadores retangulares esta 

equipada com passadeiras ao longo do fundo do 

tanque, transportando os lodos sedimentados para a 

extremidade de entrada do efluente, onde são 

removidas (CARDOSO, 2003). 

 

2.5 Reuso de Água 

 

De acordo com Rebouças (2004) apud Kreutz (2006), não há dúvidas de que a 

utilização de forma inteligente dos recursos hídricos não convencionais, como 

captação de água da chuva, água subterrânea e o próprio reuso, são estratégias 

eficientes, para o combate a escassez, representando um suporte à gestão das 

demandas e das várias formas de uso. 

A questão desse efluente induz a uma reflexão sobre os meios atuais de 

produção e hábitos de consumo, fazendo-se necessária a adoção de novos valores e a 

reflexão acerca do modo de vida do ser humano. A dimensão ambiental vem sendo 

incorporada ao processo produtivo das indústrias e à gestão empresarial, inclusive 

como base para redução de custos e aumentos de lucratividade, por meio de medidas 

para minimização, reuso e reciclo dos efluentes líquidos gerados pelos diversos 
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processos industriais (SANTOS; MIGUEL, 2002). 

Segundo Nachornick (2007), reuso é o uso racional ou eficiente da água, 

compreendendo o controle de perdas e desperdícios e a minimização da produção de 

efluentes e do consumo de água. 

Muitas tecnologias vêm sendo desenvolvidas nas últimas décadas com o 

objetivo de diminuir os problemas causados pela escassez de água em todo mundo. A 

alternativa que parece ser a única conciliatória para atender a demanda sempre 

crescente de água, diz respeito aos estudos com objetivo de permitir a sua reutilização 

(SANTOS; MANCUSO, 2003) 

De acordo com Hespanhol, apud Mancuso e Santos (2003) a tendência do reuso 

nas indústrias se amplia diante das novas legislações associadas aos instrumentos de 

Outorga e cobrança pela utilização dos recursos hídricos. Essa cobrança se dará tanto 

na tomada de água como nos despejos de efluentes. 

Relacionado ao volume de água consumido pelas indústrias serão 

automaticamente solicitadas a reduzir o consumo do recurso hídrico, utilizando 

métodos de racionalização, reuso e redução de carga poluidora. 

A execução de reuso para fins industriais depende, em larga escala, de 

incentivos econômicos. Num futuro próximo, água a preços baixos será raro. Assim, o 

aumento do preço da água é que será o fator econômico propulsor do aumento da 

procura e implantação do reuso e reciclo de água com as tecnologias existentes ou 

sendo desenvolvidas, ou seja, tornará estas operações viáveis economicamente 

(CASANI et al., 2005; HANCOCK, 1999). Concomitantemente, o aumento dos custos 

de descarte e de tratamento de efluentes também são importante incentivos 

econômicos do reuso de água industrial. 

Em sistemas industriais o reuso proporciona benefícios ambientais 

significativos, possibilitando a disponibilidade de maior volume de água para outros 

usos, podendo inclusive reduzir a poluição, por meio da redução da geração de 

efluentes. Pode haver também benefícios econômicos, já que não haverá custos 

relativos à cobrança pelo uso (FIRJAN, 2007). 

A prática do reuso vem se disseminando em todos os países, inclusive no Brasil, 

e sua aplicabilidade consiste basicamente na gestão da demanda, ou seja, na utilização 
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de fontes alternativas de água e principalmente na redução dos volumes captados, 

através da racionalização do uso (FIRJAN, 2007). 

De acordo com Mierzwa (2002), uma definição muito aceita para o termo reuso 

de água é: 

"Uso de efluentes tratados para fins benéficos, tais como irrigação, uso 

industrial e fins urbanos não potáveis." 

 

O reaproveitamento ou reuso da água é a forma pela qual a água, tratada ou não, 

é retornada a um processo. 

Baseado no que foi relatado acima, percebe-se a importância da implantação de 

políticas públicas para racionalizar e disciplinar os usos de água. A conscientização da 

população, a utilização de tecnologias de eco – eficiências na agricultura e nas 

indústrias são ferramentas importantes para melhorar o quadro atual. A implementação 

dos mecanismos de Outorga e cobrança, de acordo com Mierzwa/Hespanhol (2005), é 

um bom exemplo da necessidade de se controlar a utilização dos recursos hídricos 

pelos diversos segmentos econômicos. 

 

2.5.1 Tipos de Reuso 

  

As principais modalidades de reuso de água, de acordo com o fim a que se 

destinam, são o reuso para irrigação de lavouras, irrigação de parques e campos, 

recargas de aqüíferos, fins potáveis e fins industriais, como a água de resfriamento, 

água de caldeiras e águas de processo. Qualquer que seja o emprego das águas de 

reuso, faz-se necessária a avaliação dos sistemas de tratamento e conseqüentemente a 

garantia da qualidade da água, a definição dos sistemas dos seus critérios de uso e os 

impactos e benefícios ambientais envolvidos no processo (Hespanhol apud Santos; 

Mancuso, 2003). 

O reuso da água é um conceito que foi criado pela Organização das Nações 

Unidas em 1958. Mierwa apud Kreut (2006) cita que a definição mais aceita 

mundialmente para o temo reuso é: “uso de efluentes tratados para fins benéficos, tais 

como irrigação, uso industrial e fins urbanos não potáveis”. O mesmo autor sugere que 

a prática do reuso pode servir como fonte de substituição da água utilizada nas 
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indústrias, reduzindo desta forma o volume de água captada, sendo desta forma uma 

importante ferramenta de gerenciamento de águas e efluentes líquidos. 

Conforme Lavrador Filho apud Mancuso e Santos (2003), reuso de água é o 

aproveitamento de águas previamente utilizadas, umas ou mais vezes, em atividades 

humanas, para suprir demandas de outras atividades ou de seu uso original, ou seja, a 

prática do reuso dependente dos fins a que se destina a água e de que forma ela tenha 

sido usada anteriormente. 

Segundo Mancuso apud Santos (2003 de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (1973), tem-se:  

a) Reuso indireto: quando a água já utilizada, uma ou mais vezes para uso 

doméstico ou industrial, é lançado nas águas superficiais ou subterrâneas e 

utilizado novamente a jusante, de forma diluída; 

b) Reuso direto: esgotos tratados para certas finalidades como irrigação, uso 

industrial, recarga de aqüíferos e água potável, determinado como reuso 

planejado; 

c) Reciclagem interna: tendo como objetivo a economia de água e o controle 

da poluição, é a forma de reuso utilizado internamente nas instalações 

industriais; 

 

O reuso no ramo industrial precisa ser bem avaliado em relação a qualidade da 

água requerida nos processos consumidores, procurando-se compatibilizar a água de 

reuso as necessidades especificas para cada caso. A água e essencial para os seres 

vivos e para a maioria dos processos industriais, devendo desta forma, apresentar 

determinadas características, como potabilidade. Sendo definida através de um 

conjunto de parâmetros e padrões estabelecidos pela Portaria n°518 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2004) para água de consumo.  

Para Braga apud Bertoldi (2006), a crescente conscientização de que a 

qualidade de vida depende do controle ambiental, além da pressão social pelas 

soluções ecologicamente corretas, mais do que as penalidades financeiras, é a principal 

motivação das empresas para iniciar seus projetos de tratamento dos efluentes líquidos 

e, em especial, do reuso da água.  Isto representa também Marketing Ambiental da 
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empresa junto à comunidade e consumidores de atendimento da legislação ambiental e 

uso racional dos recursos hídricos. 

Conforme as necessidades da indústria e de seus processos serão implantados 

projetos de reuso. As características de qualidade da água e a ser utilizada será 

determinada pelo ramo de atividade da indústria, ressaltando que em uma mesma 

indústria podem ser utilizadas com diferentes níveis de qualidade Hespanhol apud, 

Bertoldi (2006). 

 

2.5.2 A Importância do Reuso 

 

Para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola a água se tornou um fator 

limitante em algumas regiões, com baixas precipitações há algum tempo. Segundo 

Hespanhol apud Santos e Mancuso (2003), inúmeras áreas com taxas de precipitações 

anuais significativas, mas insuficientes para gerar vazões capazes de atender a 

demandas excessivamente elevadas, afetando o desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida. 

Com grandes complexos industriais sofrem com a falta de água, tendo como 

conseqüência um aumento considerável dos custos, além de sofrerem com restrições 

legais e sociais relacionadas a utilização dos mananciais. Para Hespanhol apud Santos 

e Mancuso (2003) tecnologias adequadas para a “substituição de fontes” em conjunto 

com a melhoria da eficiência da utilização e dos mecanismos de controle da demanda, 

foram à estratégia básica para solucionar o problema universal de falta de água.  

Segundo Asano apud Mierzwa e Hespanhol (2005) as tendências e fatores que 

motivam a recuperação e o reuso de água podem ser: 

 “A redução da poluição dos cursos d’água: 

 A disponibilidade de efluentes tratados com elevado grau de 

qualidade; 

 A promoção a longo prazo, de uma fonte confiável de 

abastecimento de água; 

 O gerenciamento da demanda de água em períodos de seca, no 

planejamento global dos recursos hídricos; 

 O encorajamento da população para conservar a água e adotar 

práticas de reuso;” 
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2.5.3 Usos Industriais  

 

Os custos elevados da água industrial associados às demandas crescentes têm 

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

da companhia de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços inferiores 

aos da água potável dos sistemas públicos de abastecimento. A “água de utilidade” 

produzida através de tratamento de efluentes secundários e distribuída por adutoras 

que servem um agrupamento significativo de indústrias se constitui, atualmente, em 

um grande atrativo para abastecimento industrial a custos razoáveis. Em algumas áreas 

da região metropolitana de São Paulo o custo da água posta à disposição da indústria 

está em torno de oito reais por metro cúbico, enquanto que a água de utilidades 

apresenta um custo marginal por metro cúbico pouco superior a quatro reais. Este 

custo varia, evidentemente, com as condições locais, tanto em termo dos níveis de 

tratamento adicionais necessários, como aqueles relativos aos sistemas de distribuição. 

A proximidade de estações de tratamento de esgotos às áreas de grande  concentração 

industrial contribui para a viabilização de programas de reuso industrial, uma vez que 

permite adutoras e custos unitários de tratamento menores (BRAGA, 2002). 

Os usos industriais que apresentam possibilidade de serem viabilizados em 

áreas de concentração industrial significativa são basicamente os seguintes: 

 Torres de resfriamento como água de "make-up". 

 Caldeiras. 

 Irrigação de áreas verdes de instalações industriais, lavagens de pisos, 

caminhões e alguns tipos de peças. 

 Processos industriais. 

  

Dentro do critério de estabelecer prioridades para usos que já possuam demanda 

imediata e que não exijam níveis elevados de tratamento, é recomendável  concentrar a 

fase inicial do programa de reuso industrial, em torres de resfriamento (BRAGA, 

2002). 

Embora corresponda a apenas  17% da demanda de água não potável pelas 

indústrias, o uso de efluentes secundários tratados, em sistemas de refrigeração, tem a 
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vantagem de  requerer qualidade independente do tipo de indústria, e a de atender, 

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

como água de processo em indústrias mecânicas e metalúrgicas. Além disso, a 

qualidade da água adequada para refrigeração de sistemas semi-abertos é compatível 

com outros usos urbanos, não potáveis, tais como irrigação de parques e jardins, 

lavagem de vias públicas, construção civil, formação de lagos para algumas 

modalidades de recreação e para efeitos paisagísticos. Os sistemas de tratamento para 

reuso em unidades de refrigeração semi-abertas, por exemplo, são relativamente 

simples, devendo produzir efluentes capazes  de evitar corrosão  ou formação de 

depósitos, crescimento de microrganismos, formação excessiva de escuma e  

delignificação  de  torres de refrigeração, construídas em madeira (BRAGA, 2002).  

O reuso e a conservação deve, também, ser estimulados  nas próprias indústrias, 

através de utilização de processos industriais e de sistemas de lavagem com baixo 

consumo de água, assim como em estações de tratamento de água para abastecimento 

público, através da recuperação e reuso das águas de lavagem de filtros e de 

decantadores (BRAGA, 2002). 

De um modo geral, a quantidade e a qualidade da água necessária ao 

desenvolvimento das diversas atividades consumidoras em uma indústria dependem de 

seu ramo de atividade e capacidade de produção.  

O ramo de atividade da indústria, que define as atividades desenvolvidas, 

determina as características de qualidade da água a ser utilizada, ressaltando-se que em 

uma mesma indústria podem ser utilizadas águas com diferentes níveis de qualidade. 

Por outro lado, o porte da indústria, que está relacionado com a sua capacidade de 

produção, irá definir qual a quantidade de água necessária para cada uso 

(HESPANHOL, 1992). 

 Além das vantagens internas, o reuso de água também é uma forma de reduzir 

sua captação de mananciais e diminuir o volume de efluentes líquidos destinado ao 

meio ambiente. Representa, assim, um instrumento excelente de promoção da imagem 

da empresa junto à comunidade e consumidores de atendimento da legislação 

ambiental e uso racional das nascentes, bem como de adaptação da indústria para as 

mudanças na gestão dos recursos hídricos decorrentes da recém-criada Agência 
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Nacional de Águas (ANA), que pretende, entre outros objetivos, controlar a poluição/ 

contaminação dos corpos d’água no território brasileiro (BRAGA, 2002). 

 

2.5.4 Legislação Referente à Água 

 

A classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como são estabelecidas resolução CONAMA 357/2005. 

A resolução CONAMA 357/2005, em seu Art. 4 classifica as águas doces em: 

classe especial, classe I, classe II, classe III e classe IV. (Anexo A) 

Segundo Blum apud Mancuso e Santos (2003, p.126) a legislação que 

estabelece padrões de qualidade de água potável (Portaria 36GM e portaria 518 de 

2004) e para classificação e lançamento em águas superficiais (Resolução CONAMA 

357). 

 O Art. 62 define parâmetros de qualidade da água para utilização nos processos 

produtivos, conforme Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), além de normas internacionais que regulamentam a 

qualidade da água para indústrias que exportam alimentos (Diretiva CE 86/98). 

(Anexo A) 

O abastecimento de água é de capital importância para a indústria de alimentos, 

que deve dispor de água potável em quantidade suficiente para o desenvolvimento de 

suas atividades e que atenda os padrões fixados pela legislação brasileira de acordo 

com a Circular nº. 175/2005/CGPE/DIPOA do MAPA. 

De acordo com Blum apud Mancuso e Santos (2003) não há regulamentação 

específica para o reuso de água e o embasamento prático se dá em legislações de 

outros países, principalmente nos critérios de qualidade da OMS. O contato humano 

com a água de reuso pode ocorrer de diversas maneiras: 

 

a) Contato por ingestão direta da água; 

b) Contato por ingestão de alimentos crus e verduras irrigadas e consumidas cruas; 

c) Contato por ingestão de alimentos processados; 

d) Contato pela pele por banhos em lagos contendo água de reuso; 
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e) Contato por inalação de aerossóis formados, por exemplo, em sistemas de 

irrigação por asperção ou em aeração superficial de lagoas; 

f) Contato por meio de visão olfato, como no caso das descargas sanitárias; 

 

Blum apud Mancuso e Santos (2003) estabeleceu critérios gerais norteadores de 

um programa de reuso quanto à qualidade da água produzida, que são os seguintes: 

 

a) O reuso não deve resultar em riscos sanitários à população; 

b) O reuso não deve causar nenhum tipo de objeção à população; 

c) O reuso não deve acarretar prejuízos ao meio ambiente; 

d) A fonte de água que será submetida a tratamento para posterior reuso deve ser 

quantitativa e qualitativamente segura; 

e) A qualidade da água deve atender as exigências relativas aos usos a que ela se 

destina; 

 

Antes de tudo para água de reuso, conforme Blum apud Mancuso e Santos 

(2003), deve-se considerar a presença de microorganismos patogênicos, mais 

precisamente, garantir que estes microorganismos não estejam presentes na água. 

Os limites especificados para os indicadores de contaminação microbiologia, 

bem como tipo de tratamento e monitoramento mínimos indicados para vários tipos de 

reuso relacionado ao aumento de consumo de água pela indústria, são apresentados no 

Quadro 5. 

Quadro 5 – Critérios de proteção contra microorganismos patogênicos em reuso de águas 

Tipo de reuso 
Requisitos mínimos de segurança bacteriológica para água tratada 

Padrões Tratamento Monitoramento 

Aumento de 

vazão para 

abastecimento 

público 

Coli.f: ausentes Secundário + Diário 

Turb.: máx. 2 UNT Filtração + Contínuo 

CRL: 1 mg/l Desinfecção Contínuo 

Padrões de 

Potabilidade 

Tratamento 

avançado 

3 em 3 meses 

Fonte: Usepa 91992. Adaptado de BLUM apud SANTOS e MANCUSO (2003). 
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Devem ser tomadas algumas medidas de segurança, necessárias para 

implementação de um programa de reuso, conforme Blum apud Mancuso e Santos 

(2003): 

 

 Aplicação de tratamento compatível com a qualidade dos 

efluentes brutos ou pré-tratados disponíveis, e com os 

requisitos de qualidade estabelecidos para os usos previstos. 

 Garantia de que o sistema de tratamento irá produzir água com 

qualidade e quantidade exigidas. 

 Quanto ao tratamento jurídico do instrumento de reuso, 

podemos citar que a lei que institui a Política Nacional do 

Meio Ambiente estabelece como proncípios de execução dessa 

política e, portanto princípios norteadores das ações 

governamentais para o meio ambiente “incentivos ao estudo e 

pesquisa e de tecnologias orientadas para o uso nacional e a 

proteção de recursos ambientais”, bem como a “racionalização 

do uso da água”, ao lado de outros recursos ambientais. 

 A lei enumera ainda como objetivos a serem alcançados na 

execução da política “o desenvolvimento de pesquisas e de 

tecnologias nacionais orientada para o uso racional de recursos 

ambientais” e a preservação e restauração de recursos 

ambientais com vistas à sua utilização racional e 

disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção 

do equilíbrio ecológico propício à vida”. 

 

A lei 9433/1997 também acerta para a necessidade de racionalizar o uso da 

água como forma de garantir o abastecimento futuro da população. 

 

“Art. 2º: São objetivos da política Nacional de Recursos Hídricos: 

II – a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

Art. 7º: Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, 

com horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo 

mínimo. 

IV – metas de racionalização e uso, aumento da quantidade e melhoria 

da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. 

Art. 19º: A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

II – incentivar a racionalização do uso da água.” 

 

No Rio Grande do Sul, a outorga para captação de água tanto superficial, 

quando subterrânea e definida pela Lei Estadual nº. 10.350 de 30 de dezembro de 

1994, regulamentada pelo Decreto nº. 37.033 de 21 de novembro de 1996, conforme 
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Portaria SEMA nº. 007/03 de 04 de fevereiro de 2003 (Portaria DRH nº. 190/2003). 

 

2.6 Estação de Tratamento de Água (E.T.A) 

 

Conforme UNIAGUA (2008), a água, quando é captada de mananciais de 

superfície (rios, lagos, etc.), é tratada em ETA (Estações de Tratamento de Água), 

onde passa por processos físicos químicos de tratamento, para sua adequação aos 

padrões exigidos pela legislação. Os sistemas de tratamento tradicionais são 

compostos por etapas de captação e bombeamento, medição de vazão, coagulação 

floculação, decantação, filtração, desinfecção e armazenagem e distribuição. 

A Figura 2 apresenta o fluxograma de tratamento de água da unidade de 

abatedouro de aves. 

Figura 2. Fluxograma da E.T.A da Empresa. 

 
Fonte: Adaptado do layout fornecido pela indústria avícola. 

2.6.1 Etapas do Tratamento de Água 

 

O quadro 6 representa as etapas do sistema de tratamento de água sem a 

dosagem de coagulante, processo físico  e respectivas funções das mesmas. 
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Quadro 6 - Descrição das etapas do tratamento de água. 

Tratamento de Água 
Etapas Objetivo 

Captação e Bombeamento 

Captar a água superficial por meio de moto bombas 

não afogadas ou afogadas tendo que vencer uma 

perda de carga relacionada à distância e o relevo do 

ponto de captação ao ponto de entrada da ETA. 

Medidor de Vazão 

Tanto na entrada da ETA de reuso quanto na ETA de 

água do manancial, irá passar por calha parshall para 

a verificação da vazão captada, em (1947) Morgan e 

Ryan projetaram um sistema que associa as funções 

de um medidor de vazão ás de um dispositivo de 

mistura rápida: dispersão de coagulantes em 

tratamento de água. 

Jar-Test 

Utilizado para a determinação de coagulante 

necessária para o tratamento de um efluente final por 

ser de difícil determinação de forma analítica, poi 

existem complexas inter-relações entre o coagulante 

químico e os diversos componentes presentes nos 

efluentes a serem tratados, entre eles fatores como 

pH, a temperatura, intensidade e duração da mistura, 

portanto equipamentos utilizados para obter a 

dosagem mais eficiente e econômica de coagulante 

para uma determinada intensidade e duração de 

mistura.   

 

2.6.2 Coagulação 

 

No instante que a água entra na ETA, é feita a dosagem do coagulante, que faz 

com que as partículas de sólidos em suspensão (terra, matéria orgânica, areia), formem 

flocos. 

 

2.6.2.1 Coagulante 

  

O hidroxicloreto de alumínio, na maioria dos casos, revela-se como coagulante 

superior ao sulfato de alumínio. Para a eliminação de substâncias coloidais, sua 

eficácia, em média, é 2,5 vezes superior em igualdade de dosagem ao íon Al 
3+

 a dos 

outros sais de alumínio habitualmente utilizados (PAVANELLI, 2001; SRIVASTAVA 

et al . 2005). 

O hidroxicloreto de alumínio é um sal de alumínio prepolimerizado, de fórmula 



32 

 

bruta Aln (OH)nCl3(n-m) na qual a relação m/3n.100 representa a basicidade do produto. 

Em função dessas basicidade, o hidroxicloreto de alumínio, durante a hidrólise, libera, 

em igualdade de dosagem de íons metálicos, uma quantidade de ácido 

consideravelmente menor do cloreto de alumínio e dos coagulantes tradicionais como 

sulfato de alumínio e cloreto férrico. Isso provoca uma menor variação do pH do meio 

tratado ou um menor consumo de neutralizante para reconduzir o pH ao seu valor 

original. 

Devido ao seu estado prepolimerizado e à característica de sua estrutura 

molecular condensada com pontes de oxigênio entre os átomos de alumínio, o 

hidroxicloreto de alumínio apresenta vantagens na floculação em relação aos demais 

coagulantes inorgânicos não prepolimerizados, principalmente pela maior 

concentração do elemento ativo (Al2O3). O hidroxicloreto de alumínio, polímero 

mineral de peso molecular elevado, é produzido em alguns países e é conhecido como 

PAC (Poly Aluminium Chloride). 

O quadro 7 apresenta as etapas do tratamento de água com a dosagem de 

policloreto de alumínio (PAC), respectivas objetivos das mesmas. 

Quadro 7 - Descrição das etapas do tratamento de água. 

Tratamento de Água 
Etapas Objetivo 

Floculação 

Agitar a água movimentando-a para melhorar a 

mistura do coagulante com a água bruta, dessa forma 

os flocos são misturados, ganhando tamanho e peso. 

Decantação 

Os flocos são separados por meio de sedimentação, 

depositando-se no fundo do tanque, em função de seu 

peso e pela ausência de agitação. 

Filtração 

Os sólidos que tenham resistido à sedimentação 

passam por camadas de areia, carvão antracito e 

pedregulhos que retém os sólidos restantes. 

Filtro de Carvão Ativado 

Para a garantia do tratamento da água de reuso além 

do sistema de filtração descrito acima á água passará 

por filtro de carvão ativado, o mesmo tem a 

capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos 

ou impurezas no interior dos seus poros, 

apresentando, portanto um excelente poder de 

clarificação, desodorização e purificação de líquidos, 

onde o carvão se destaca por reter nos seus poros 

impurezas e elementos poluentes.    

Desinfecção 
Após os processos anteriores a água ainda recebe a 

adição de cloro, para garantir a qualidade na rede de 
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distribuição e para que não haja presença de germes 

que possam ser nocivos à saúde. 

Armazenamento e Distribuição 

Sistema utilizado para armazenar a água após 

tratamento em reservatórios sendo bombeada pela 

rede de distribuição para consumo no processo. 
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3 MÉTODOS E MATERIAIS  
 

3.1 Caracterização e Local da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada numa empresa de abate de frango na região de 

Marau – RS, próximo a RS 324, Km 76, no processo de utilidades, setor de ETA/ETE 

sendo realizados os ensaios no laboratório da ETA.  

No período de 24/10 à 29/10/2011 o efluente final foi coletado na calha Parshall 

antes do ponto de lançamento para o rio, por processo de amostragem simples. Após, 

foi encaminhada até o laboratório para a realização de análises de turbidez e  pH, 

visando a caracterização do efluente final. 

A caracterização do efluente final foi realizada através de teste de jarros para 

identificar à melhor floco/decantação. Posteriormente, a amostra foi filtrada, clorada e 

em seguida encaminhada para laboratório externo. 

  

3.1.1 Coleta de Efluente Final 

 

O efluente final foi coletado através da técnica de amostragem simples. O ponto 

de amostragem localiza-se na saída da calha parshall antes da tubulação que conduz o 

efluente tratado até o rio. Após coletado, o efluente final foi acondicionado em 

recipiente de polietileno com capacidade volumétrica de 30L, preservado por 

refrigeração e encaminhado para o laboratório da própria empresa, mantendo assim 

suas características físico-químicas e biológicas inalteradas. 
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A figura 3 abaixo representa o ponto de coleta localizado antes da entrada da 

tubulação que leva o efluente até o rio. 

Figura 3. Calha parshall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Procedimentos para Execução dos Ensaios de Coagulação 

  

O efluente final foi coletado no período de 24 a 29 de outubro de 2011 sendo 

encaminhado ao laboratório para a realização de teste de jarro. O coagulante utilizado 

foi o policloreto de alumínio (PAC), com a finalidade de quantificar a dosagem do 

mesmo a ser utilizado no processo de tratamento de água de reuso. Comparando-a com 

o volume a ser utilizado no tratamento de água captada. Após esse procedimento 

verificou-se se ocorreu ou não a clarificação do efluente final e qual a melhor 

eficiência em termos de redução de turbidez referente às dosagens de PAC.  

Os ensaios de coagulação foram realizados em Jar Test marca QUIMIS modelo 

Q-305D6. Adicionaram-se a cada um dos jarros, quantidades pré-determinadas de 

coagulante. Depois foi provida a agitação suficiente para propiciar a mistura rápida de 

60s, seguida por agitação menos intensa no sentido de consolidar a floculação de 5 à 

6min e 15 min de decantação. 

Após esse procedimento verificou-se a ocorrência da clarificação do efluente 

final e qual a melhor eficiência em termos de redução de Turbidez. A dosagem de 
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coagulante que proporcionou a melhor clarificação foi considerada a dosagem ideal.  

A figura 4 representa a realização do teste de jarros em amostra de efluente final 

coletada no dia 26/10/2011. 

Figura 4. Teste de jarro realizado visando à otimização na dosagem de PAC. 

 

A turbidez determina a eficiência do sistema de decantação da ETA tanto para a 

água do rio tratada quanto para a água de reuso, para determinação deste valor foi 

utilizado a turbidez média do bruto tanto do rio quanto do efluente final em função das 

dosagens de PAC para a simulação.  

 

3.1.3 Agente Coagulante 

 

Os ensaios de coagulação foram realizados com a utilização do coagulante: 

PAC, o Nheel Floc 1060 (Fornecido pela CSM S/A e cedido pela empresa em 

questão). No Quadro 8 são apresentadas as principais características do produto 

utilizado e as concentrações utilizadas nos ensaios. Fórmula Aln (OH)m(Cl3) n-m. 
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Quadro 8 – Especificações técnicas do PAC 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Teor de Al2O3 ( % m/m) 9,0 a 11,0 

Basicidade (%) 62,0 a 68,0 

Material Insolúvel % 0,20 

pH a 1% (m/v) 25 ºC 2,5 a 5,5 

Densidade a 25 ºC (g/cm
3
) 1,25 a 1,31 

Fonte: CSM Produtos Químicos 

 

O Quadro 9 apresenta as propriedades físico – químicas. 

Quadro 9 – Propriedades físico - químicas do PAC 

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 

Arsênio (As) mg/kg 2,2 

Cádmio (Cd) mg/kg 2,0    

Cromo (Cr) mg/kg 20,0  

Chumbo (Pb) mg/kg 4,0    

Mercúrio (Hg) mg/kg 0,4    

Selênio (Se) mg/kg 4,0    

Antimônio (Sb) mg/kg 2,0    

Prata (Ag) mg/kg 22,0  

Fonte: CSM Produtos Químicos 

 

3.1.4 Método para Determinação dos Parâmetros Físico – Químicos 

 
3.1.4.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

A determinação do pH é realizado através da leitura instrumental de um 

pHmetro digital QUIMIS, modelo Q400M2, com eletrodo de vidro. Após a calibração 

com soluções tampões de pH 4,0 e 7,0, em um béquer com aproximadamente 50 ml da 

amostra, o eletrodo de vidro deve ser imerso, fornecendo diretamente o resultado 

através do mostrador digital. 
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3.1.4.2 Turbidez 

 

O aparelho que foi utilizado para os ensaios de medida de turbidez é um 

espectrofotômetro HACH modelo DR 2000, disponível no laboratório da empresa, 

onde a amostra agitada para dispersão dos sólidos é inserida num tubo de vidro até a 

marca indicada. 

Esse então deve ser introduzido em local apropriado do aparelho. A leitura da 

turbidez foi dada de forma direta, sendo expressa em UNT (Unidade Nefelométrica de 

Turbidez). 

 

3.1.5 Sistema de filtração 

 

Para a caracterização do efluente final, foi confeccionado um filtro para simular 

o processo de filtração pós clarificação obtida por teste de jarro, como representa a 

figura 5. 

Figura 5. Filtro piloto de areia e antracito. 
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Antes de realizar a filtragem da água de efluente pós floco/decantação, o filtro 

passou por uma higienização para a garantia de total eficiência do equipamento, a 

mesma foi realizada com uma dosagem de hipoclorito de sódio (Cloro) e durante vinte 

minutos utilizando água tratada para a lavagem até zerar o cloro analisado pelo 

aparelho Marca Hanna modelo Checker. 

Realizado o processo de lavagem do filtro, foi executado teste de jarro, com a 

dosagem que obteve melhor clarificação, para a realização das análises necessita de 

um volume de amostra a ser enviado para laboratório externo de cinco litros, com isso 

necessitando o triplo de amostra para a lavagem do filtro e posteriormente realização 

da coleta para envio. 

A figura 6 mostra o momento da coleta.  

Figura 6. Coleta de amostra para análises. 

 

Coletado a água de reuso pós-filtração em recipiente de cinco litros e 

acondicionado em local refrigerado para ser encaminhado para laboratório externo 
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Econsulting cadastrado junto a FEPAM para realização das análises referente à 

portaria 518 MS para comparação com a água tratada proveniente do rio. 

 

 

3.1.6 Desinfecção 

 

Para determinação de dosagem foi seguido o procedimento do abatedouro 

referente à estação de tratamento de água disponível no laboratório da empresa, que 

obtém como limites críticos 0,5 à 2,0 mg/L  para dosagem de cloro, após determinado 

amostra que proporcionou a melhor clarificação foi realizado a filtragem utilizando o 

filtro piloto, posteriormente realizado a dosagem de Hipoclorito de Sódio (Solução a 

base de cloro), até que a mesma chegasse a um valor de 1,5 mg/L de cloro residual 

livre analisado pelo aparelho Marca Hanna modelo Checker, coletando uma amostra 

com o tubo de ensaio do bloco comparador. Adicionando 3 gotas do reagente Cl2 - 1B 

e 1 gota do reagente Cl2 - 2 B, fechar o tubo e agitar. Colocando no bloco comparador 

e girar o disco observando a cor correspondente com a da amostra.  

A concentração de cloro residual e lida em mg/l garantindo que a amostra 

chegue até o laboratório sem que altere as suas características, armazenando-a em 

ambiente refrigerado. 

 

3.1.7 Viabilidade econômica 

 

Relacionado à viabilidade econômica deve se levar em consideração, custo 

operacional, gasto com produto químico e consumo de energia elétrica referente ao 

mês de outubro para o processo de tratamento de água. 

Para se calcular o consumo de um motor elétrico para um determinado período 

de operação, deve-se utilizar a equação abaixo que é dado em kWh/h (kilowatt-hora 

por hora): 
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C (kWh/h) = 
P (CV) x 0,736 

x 100% 

Rend. % 

Onde: 

C – Consumo do motor em uma hora de operação 

P (CV) – Potência mecânica fornecida pelo motor  

Rend. % - Rendimento percentual do motor 

 

Referente à energia elétrica o cálculo se dará pela potência dos motores, para 

captação da água do rio são dois de 125 CV e para captação de água de reuso dois de 

75 CV, relacionado ao rendimento do motor para determinar o consumo de energia, 

horas trabalhadas dia, determinando assim o custo por kWh/h, sendo utilizado o valor 

por kWh no mês de outubro de 0,21 R$/kW. 

O Quadro 10 refere-se às características dos motores citados acima. 

Quadro 10 – Características dos motores captação água do rio e água de reuso. 

Características dos Motores 

Marca: KSB Marca: KSB 

Tipo: ANS 80 - 250 Tipo: EXEC 100 – 400 

Potência: 125 CV Potência: 75CV 

Rotor fechado Rotor fechado 

Vedação por gaxeta Vedação por gaxeta 

Rendimento: 77,5% Rendimento: 83,2% 
Fonte: Manual de curvas características KSB 

 

3.2 Resultados e discussões 

 

3.2.1 Caracterização do Efluente 

 

Os resultados para caracterização do efluente bruto referente ao dia 26/10/2011 

são apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização do efluente da empresa, EF, SF, EFL e LO. 

  Entrada 
Flotador 

Saída 
Flotador 

Efluente 
Final 

Licença de 
Operação 

Parâmetros Unidade Resultado Resultado Resultado  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml - - 20 Até 10.000 

Coliformes Totais NMP/100 ml - - 2700 - 

DQO mg O2/L 1818 308 20 Até 200 

DBO5 mg DBO5 mg/L 770 130 9 Até 60 

pH - 6,21 5,94 6,84 De 6 à 9 

Fósforo Total mg P/L 15,185 4,62 1,035 2 ou 75% R. 

Nitrogênio Total Kjedhal mg NH3-N/L 100 47,7 17,4 15 ou 75% R. 

Nitrgênio Amoniacal mg NH3-N/L 50 22,8 9,55 Até 20 

Óleos e Graxas Totais mg OG/L 402 <10 <10 10 

Sólidos Sedimentáveis ml SD/L 10 <0,1 <0,1 - 

Sólidos Suspensos ml SD/L 730 28 34 Até 70 

SMWW - Standard Methods For The Examinations Water And Wastewater 21ª Edição 2005. 

Através da Tabela 1, observa-se que o efluente apresentava carga poluidora 

baixa e dentro dos padrões de lançamento de efluentes industriais, relacionado à 

Resolução CONAMA Nº 357/2005 e do os parâmetros determinados pela Licença 

Operacional emitida pelo órgão estadual a empresa. 

Os dados analisados demonstram que o sistema de tratamento de efluentes da 

empresa é eficiente, garantindo que o efluente final pós tratamento se mantenha 

estável.  

Mesmo tendo uma eficiência do sistema de tratamento de efluentes e garantindo 

os parâmetros de lançamento no corpo hídrico, para a utilização desta água para fins 

não potáveis necessitará passar pelo processo de tratamento para água de reuso, da 

mesma forma com que ocorre para água bruta. 

 

3.2.2 Testes Preliminares 

 

As análises de turbidez e pH referente a semana de 24 à 29 de outubro, são 

apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Médias de turbidez e pH, efluente final (E.F) e a água bruta (A.B). 

 

 

24/10/2011 25/10/2011 26/10/2011 27/10/2011 28/10/2011 29/10/2011 

Parâmetros E.F A.B. E.F A.B. E.F  A.B. E.F A.B. E.F A.B. E.F A.B. 

Tutbidez 17,1

4 

16,1

3 

9,8

2 

43,6

0 

6,4

6 

66,0

0 

10,1

2 

52,0

3 

11,8

2 

45,8

5 

5,3

7 

27,4

9 

pH 7,03 7,25 7,1

7 

7,41 7,1

6 

7,31 7,24 7,21 7,52 7,35 7,3

2 

7,63 

  Média 
  Efluente Final Água Bruta 

Turbidez 10,12 41,85 

pH 7,24 7,36 

   
 

A turbidez da água do rio obteve média de 41,85 UNT e pH de 7,36 e a turbidez 

do efluente final de 10,12 UNT e pH de 7,24. 

Durante a semana analisada, o sistema de tratamento de água do rio não obteve 

alteração relacionada à dosagem de coagulante (PAC) mantendo-se em 27 mg/L, 

obtendo uma média de turbidez de 0,87 UNT e pH de 7,24, conforme Tabela 3 para a 

água coletada no decantador da ETA no período de 24 à 29 de outubro de 2011. Com 

isso a eficiência da ETA atingiu 98,2% de clarificação em relação à água captada 

conforme tabela 3. 

Tabela 3 – Análise referente à água do decantador. 

Água do decantador 

Dosagem mg/L 27 

Turbidez UNT 0,87 

pH 
 

7,24 

Eficiência de remoção de turbidez % 98,2 

 

Para realizar uma comparação de forma com que o teste de jarro simule o 

sistema de floco/decantação de uma ETA de reuso, foi utilizada a mesma concentração 

de produto químico usada no tratamento de água bruta para a simulação, ou seja, um 

volume de 36 L de PAC para 1000 L de água, equivalente a 45 Kg de PAC para 1000 

L de água (densidade do policloreto de alumínio de 1,25Kg/L). Esta dosagem confere 

uma solução com concentração de coagulante de 4,5 mg/L.  
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Para o efluente final foi determinado uma média referente aos dados obtidos 

através de simulação de floco/decantação no período de 24 à 29 de outubro 

relacionado a faixa diária de dosagem de PAC, conforme tabela 4.  

Tabela 4 – Teste de jarro para determinar otimização de dosagem de PAC. 

Teste de Jarro do Efluente Final 

Dosagem mg/L 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45 54 63 72 81 90 

Turbidez UNT 1,47 1,22 0,85 0,80 0,77 0,56 0,73 0,38 0,58 0,55 0,41 0,21 

pH  7,28 7,41 7,20 7,24 7,22 7,17 7,17 7,20 7,19 7,09 7,13 7,11 

Eficiência de 

remoção de 

turbidez 

% 85,2 87,8 91,5 92,0 92,3 94,3 92,6 96,1 94,2 94,4 95,8 97,8 

 

A dosagem de coagulante que proporcionou a melhor clarificação foi 

considerada a dosagem ideal, com isso avaliando a Tabela 4 e Tabela 3, verificou-se 

que tanto para a água do rio quanto para a água do efluente final, o volume de produto 

químico para realizar o tratamento será de 27 mg/L. 

A dosagem foi adotada por se obter turbidez abaixo da média relacionada ao 

tratamento de água do rio sendo de 0,87 UNT, onde a água do efluente final pós teste 

de jarro ficou em 0,85 UNT, média no período de 24 à 29 de outubro para a dosagem 

de 27 mg/L de coagulante, tendo uma eficiência de 91,5%  em virtude da água do 

efluente final possuir uma turbidez média de 10,12 UNT. 

Após verificada a dosagem que proporcionou a melhor clarificação no processo 

de floco/decantação, foi realizado o processo de filtração utilizando o filtro 

confeccionado para tal atividade. 

Para avaliação do processo de filtragem foram realizadas análises com a 

amostra pós-filtro e verificado valores de turbidez e pH de 0,00 UNT e 7,23 

respectivamente, posteriormente adicionando hipoclorito de sódio até uma dosagem de 

1,5 mg/L para o processo de desinfecção.  

A Tabela 5 demonstra a comparação das análises referentes à simulação para 

água de reuso e água tratada para o processo produtivo relacionando com os 

parâmetros da portaria 518 MS. 
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Tabela 5 – Parâmetros de avaliação referente à potabildade. 

Parâmetros Unidade Reuso Ponto 1 Portaria 518 

Cloro Residual Livre mg/L 1,5 1,5 Máx.5 

Clostridium perfringes facultativos UFC/mL 0 0 0 

Coliformes Totais NMP/100 mL Ausentes Ausentes Ausentes 

Contagem Total de Bactérias UFC/mL 0 0 0 

Esterococcus facultativos NMP/100 mL Ausentes Ausentes Ausentes 

Escherichia coli - Ausentes Ausentes Ausentes 

pH - 7,09 7,13 De 6,0 à 9,5 

Nitritos mg N-NO2/L < 0,05 < 0,05 Máx.0,2 

Teor de alumínio mg Al/L < 0,100 < 0,100 Máx.0,2 

Teor de Ferro Total mg Fe/L 0,252 < 0,070 Máx.0,3 

Amônia mg/L < 0,20 < 0,20 Máx.1,5 

Cloro Livre mg/L 1,5 1,5 Máx.5 

Cor HAZEN 11 0 Máx.15 

Odor - NO NO NO 

Sabor - NO NO NO 

Turbidez UNT 0,89 <0,10 Máx.1 

Fonte: Laudo Econsulting nº 304957 água de reuso, nº 472444 ponto 1 e portaria 518 MS . 

SMWW - Standard Methods For The Examinations Water And Wastewater 21ª Edição 2005. 

 

Conforme visualizado na Tabela 5, constatamos que a água de reuso (água 

coletada do efluente final para a realização da simulação de sistema de tratamento de 

água), relacionando-a ao Ponto 1 (ponto de coleta de água que é enviado para o 

processo produtivo e consequentemente incorporado no produto) e a portaria 518 MS 

que determina os parâmetros de atendimento. 

 

3.2.3 Viabilidade econômica 

 

Será tratado uma média de aproximadamente 200m³/h de efluente final, e 

utilizando os valores obtidos nos ensaios de laboratório, calculamos que para cada 

hora de efluente final tratado, deve-se aplicar uma dose de 5,4Kg do coagulante 

relacionando sempre em função da otimização da melhor clarificação que foi com 

dosagem de 27 mg/L.  

Para a dosagem de PAC, o custo é referente à quantidade de coagulante 

utilizado, ou seja, 27 mg/L. O PAC custa 1,16 R$/kg, relacionando dosagem, vazão e 

valor do produto químico teríamos um custo de 6,26 R$/h e 150,34 R$/Dia, com valor 

de 0,031 R$/m³, tanto para tratamento de água do rio quanto para água do efluente 
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final. 

O rendimento determinado na Tabela 6 se deu pelo manual de curvas 

características KSB relacionado à altura manométrica (Hm)  

A Tabela 6 demonstra os resultados para o consumo de energia relacionado aos 

motores utilizados para a captação de água bruta e para captação de efluente tratado. 

Tabela 6 – Consumo de energia elétrica de motores. 

Bomba de Recalque Efluente Tratado Bomba de Captação Água Bruta  

P 75 CV P 125 CV 

Rendimento 83,2 % Rendimento 77,5 % 

C 66 Kw C 119 Kw 

Vazão 200 m³/h Vazão 200 m³/h 

Horas trabalhadas 12 h Horas trabalhadas 12 h 

V/Dia 2400 m³/dia V/Dia 2400 m³/dia 

V/Mês 72000 m³/mês V/Mês 72000 m³/mês 

Custo Kw/h 0,210 R$/Kw Custo Kw/h 0,210 R$/Kw 

Consumo dia 796,15 Kwh/dia Consumo dia 1424,52 Kwh/dia 

Consumo mês 23884,62 Kwh/mês Consumo mês 42735,48 Kwh/mês 

Custo Dia 167,19 R$/Dia Custo Dia 299,15 R$/Dia 

Custo Mês 5015,77 R$/Mês Custo Mês 8974,45 R$/Mês 

Custo m³ 0,069 R$/m³ Custo m³ 0,124 R$/m³ 

  

Para que se possa estabelecer uma comparação relacionada ao custo por metro cúbico, 

o numero de horas trabalhadas foi o mesmo para os dois processos, de 12 horas de 

bomba em funcionamento obtendo uma diferença de R$ 0,055/m³, do sistema de 

captação de água bruta para o sistema de captação de efluente tratado. 

 Além disso, a parte operacional também entra no custo do m³. O dado fornecido 

pela empresa do custo operacional orçado no mês de outubro de 2011 é de R$ 

13.542,00. 

 A partir disso foi utilizado um volume de 72000 m³ de água tratada/mês, 

obtendo-se um custo referente ao operacional de R$ 0,188/m³. 

 Energia elétrica, custo operacional e gasto com produto químico, o custo por m³ 

de água de reuso será de R$ 0,28/m³ e para tratamento da água do rio é de R$ 0,34/m³, 

tendo assim uma diferença de 17% por m³,  

Obtendo um custo mensal para o tratamento de água bruta de R$ 24480/m³, e de 

R$ 20160/m³ para água de reuso. 

A água de reuso será utilizada, em vários processos dentre eles: condensadores, 

lavagem de caminhões, lavagem de gaiolas, chuveirinhos e vasos sanitários. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Constatou-se de forma eficiente o tratamento do efluente bruto. O mesmo se 

mantem estável pelo período avaliado, com isso o sistema de tratamento de efluente 

final não haverá oscilações brusca referente ao consumo de coagulante para a 

realização do tratamento de água de reuso. 

Considerando o mesmo volume de água tratada, consumo de energia elétrica, 

dosagem de coagulante e mão de obra operacional o custo total para tratar o efluente 

final foi 17% menor por m³ quando comparado ao sistema de tratamento de água 

bruta. 

O efluente final pós tratamento em ETA convencional, é potável segundo 

portaria 518 MS. 
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ANEXO A 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA – Resolução CONAMA 357/2005 

Art. 4o As aguas doces sao classificadas em: 

I - classe especial: aguas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfeccao; 

b) a preservacao do equilibrio natural das comunidades aquaticas; e, 

c) a preservacao dos ambientes aquaticos em unidades de conservacao de 

protecao integral. 

II - classe 1: aguas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento simplificado; 

b) a protecao das comunidades aquaticas; 

c) a recreacao de contato primario, tais como natacao, esqui aquatico e 

mergulho, conforme Resolucao CONAMA no 274, de 2000; 

d) a irrigacao de hortalicas que sao consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remocao de 

pelicula; e 

e) a protecao das comunidades aquaticas em Terras Indigenas. 

III - classe 2: aguas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional; 

b) a protecao das comunidades aquaticas; 

c) a recreacao de contato primario, tais como natacao, esqui aquatico e 

mergulho, conforme Resolucao CONAMA no 274, de 2000; 

d) a irrigacao de hortalicas, plantas frutiferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e 

e) a aquicultura e a atividade de pesca. 

IV - classe 3: aguas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional ou 

avancado; 
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b) a irrigacao de culturas arboreas, cerealiferas e forrageiras; 

c) a pesca amadora; 

d) a recreacao de contato secundario; e 

e) a dessedentacao de animais. 

V - classe 4: aguas que podem ser destinadas: 

a) a navegacao; e 

b) a harmonia paisagistica. 

 

RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal 

 

Art. 62 - Nos estabelecimentos de produtos de origem animal destinados à 

alimentação humana, é considerada básica, para efeito de registro ou relacionamento, a 

apresentação prévia de boletim oficial de exame da água de abastecimentos, que deve 

se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos seguintes:  

a) não demonstrar, na contagem global mais de 500 (quinhentos) germes por 

mililitro;  

b) não demonstrar no teste presuntivo para pesquisa de coliformes maior 

número de germes do que os fixados pelos padrões para 5 (cinco) tubos 

positivos na série de 10 ml (dez mililitros) e 5 (cinco) tubos negativos nas séries 

de 1 ml (um mililitro) e 0,1 (um décimo de mililitro) da amostra;  

c) a água deve ser límpida, incolor, sem cheiro e de sabor próprio agradável;  

d) não conter mais de 500 (quinhentas) partes por milhão de sólidos totais;  

e) conter no máximo 0,005 g (cinco miligramas) por litro, de nitrogênio 

amoniacal;  

f) ausência de nitrogênio nitroso e de sulfídrico;  

g) no máximo 0,002 g (dois miligramas) de nitrogênio nítrico por litro;  

h) no máximo 0,002 g (dois miligramas) de matéria orgânica, por litro;  

i) grau de dureza inferior a 20 (vinte);  
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j) chumbo, menos de 0,1 (um décimo) de parte por milhão;  

k) cobre, menos de 3 (três) partes por milhão;  

l) zinco, menos de 15 (quinze) partes por milhão;  

m) cloro livre, máximo de 1 (uma) parte por milhão, quando se tratar de águas 

cloradas e cloro residual mínimo de 0,05 (cinco centésimo) partes por milhão;  

n) arsênico, menos de 0,05 (cinco centésimos) partes por milhão.  

o) fluoretos, máximo de 1 (uma) parte por milhão;  

p) selênio, máximo de 0,05 (cinco centésimo) partes por milhão;  

q) magnésio, máximo de 0,03 (três centésimos) partes por milhão;  

r) sulfatos, no máximo 0,010 g (dez miligramas), por litro;  

s) componentes fenólicos, no máximo 0,001 (uma milésima) parte por milhão.  

§ 1º - Quando as águas revelem mais de 500 (quinhentos) germes por mililitro, impõe-

se novo exame de confirmação, antes de condená-la.  

§ 2º - Mesmo que o resultado da análise seja favorável, o D.I.P.O.A pode exigir, de 

acordo com as circunstâncias locais o tratamento da água. 


