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RESUMO 

tJesta tesr::?, é Ll[ll'e~:;er1tacia urna 

r· eu s o p o t á v e .L i ,-, d i I' e t o e · I' eu s o 

revisi't'o bibl i.OC)I'á.fic:a ele 

i n rJ u ~,; t I' i. i'l J E ~< a m i na -· s f? fli1 

prática dois estudos de caso, um de rQuso industrial e um 

de reuso potável com aplicaçfro para i1 Bnixada Santi5ta. 

() de i.ndu~:;trial r· e i' f~ re-~:;e aCJ p T'O .j etD 

fornecimento de água oriunda da represa Billi.ngs, que com 

pequeno tT'atamr.:~nto t'! o"fertO?cid<:t à~:; indú<::,ti'Í<:t~:; de Cubati'iD 

para fins n~o nobres como 

aquecimento a vapor, rega 

material partículndo. etc. 

por c~:emplu, l'f:·~i'r·i~:,cl'<tçi'iu. 

cl e ,i ,'t I' ri i n '~· • a I:J a t: i rn E:· n i· u ri r:· 

e ~< p e I' i. rn c~ n l; os l ahot'<tLl1 t' i oc;, e ~ : a rn i. r 1 il n r I rl -- <::; r ' 

proc.lutos 

ativado 

qu :f. rn i co<:; 

9 r·a nul <1 r 

· pas,;;agern PU I' r_ i l I' •; ,'( U 

e outros t 1 · a t; a rn ~=~ n t D ~:, , e 

consequências na rede de abstecirnento de água. 

Concluiu-se que o melhor ponto de instalaçào da captaç~o 

par a o abas tE!C: i mento de água i nclut::; t r· i a J. ·f :i. c a ent I'(~ n<::. 

canais de fuga da usina Henry 

melhor desempenho ec:onSmico 

atendimento no futuro a outras 

Burden, em Cubat~o, por 

e pela possibilidade 

i n d (ts t I' i a <::; • 

(-'linda, se comp l'OVOU a eficiência do 

elE' 

(;JT'anular na remoç:~l:o dos precur~,oT'(?~; de Tl-11·1 e o bil.i~:n 

poder desinfetante da cloramina. 



ABSTRACT 

There is in this thesis, a small literature revision 

about the matter, mainly about indirect potable reuse and 

industrial reuse. 

In the practical part they are e:-:amined in ttJJo cases, 

industrial reuse and potable reuse, 1both for the Santos 

Basin. 

In the Industrial Reuse, there is a project to distribute 

industrial t-~Jatet' to Cubat~o .industries, _using l!Jater from 

Billings after a small treatment. This 111ater is to be 

used in refrigeration of steel or to bo~l water to obtain 

steam dr put in solid material to avoid air ·pollution, 

etc. 

In Potable Reuse, there are many laboratory e:-:periences 

about THM and desinfection by many chemical products and 

their consequences in distribuition of water. 

In conclusion, the best place for ínstalatíon of the 

collection of water ís located bett&Jeen the Henry Borden 

Pow~r Plant Channels, in Cubat~o, for it's superior 

economic performance and for the possíb i 1 i ty to support 

other índustries in the future. 

It has· already confirmed the ef~icíency of the granLtlar 

activated .carbon to t'emove THM precursors ·and its 

ínability to desínfect ammonia chloríne. 



1. INTRODUÇPIO 

Reuso pode ser definido como "o aproveitamento das águas 

previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma 

atividade humana, para suprir as necessidades de outros 

usos benéficos, inclusive o original".l~. 

A utilizaç:â'o das tecnologias de reuso da água é 

absolutamente 

haver 

necessária, porque 

água suficiente 

num futuro p1·óximo n~o 

para o abastecimento deverá 

público. Esta também poderá. vir a ser uma alternativa 

para a reduç:â'o de custos do abastecimento de água. 

Os opositores desta idéia talvez possam alegar que 

provavelmente ocorrer~o perigos 

especial quando se tratar de 

à saúde p~blica, 

reuso industrial 

em 

se 

inadvertidamente alguém consumir água inadequada para 

dess~dentaç:~o. Entretanto, se o processo for conduzido 

com segurança, e tecnologia conveniente o risco será 

mini~o e, o custo de novas linhas construídas compensado 

pelo abatimento da tarifa da água industri~l. Com certeza 

será maior a disponibilidade de água para a populaç~o 

devido à substituiç~o, na indústria, da água potável pela 

água reusada evitando sobretudo o complexo 

exigido · pela água. potável. 

tratamento 

Assim, . neste trabalho, além de examinar teoricamente as 

teorias das tecnologias de reuso, procederam-se a dois 

estudos de caso da Baixada Santista. No primeiro pode-se 

observar o reuso industrial, através do abastecimento de 

água n~o potável para a zona f~bril de Cubatâ'o; para usos 

·em refrigeraç:â'o, aquecimento através de vapor, etc~ 

No segundo, o e xame foi mais além: se propôs a modificar 

o atual sistema de abastecimento de água da SABESP em 

Cubatâ'o. No caso em tela, a adoçâ'o destas medidas 
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poderia, perfeitamente ser considerada como a 

tranformaç~o do reuso potável indireto n~o planejado, em 

planejado, uma vez · que hoje s~o utilizadas para 

tratamento, e posterior distribuiç~o, águas . do Rio 

Cubat~o misturadas com as da represa Billings que contém 

esgotos domésticos e efluentes industriais, e se postas 

em prática, as experiências aqui descritas, ent~o o reuso 

seria potável, indireto e planejado. 

Assim, pode-se 

convenientemente 

adequada no meio 

defini-lo quando os efluentes, após 

tratados s~o despejados de forma 

ambiente para diluiç~o e a~to depuraç~o 

e, a seguir captados a jusante, de forma controlada, para 

produç~o de água potável. 

1.1.1 -Histórico 

No século XIX, o novelista francês Victor Hugo observou 

em "Os 

esgotos 

Miseráveis" que os elementos nutrientes dos 

teriam melhor aplicaç~o no solo do que ao serem 

conduzidos ao mar. Durante o mesmo periodo a Comiss~o 

Real Inglesa recomendou que a disposiç~o do esgo~o 

deveria ser feita na terra para evitar a poluiç~o da 

água. Estes precursores do pensamento atual indicam · o 

caminho a ser seguido para que a tecnologia inicie o 

processo de reuso das águas; mas o assunto é, ainda 

bastante controverso. Agressivamente perseguido, ou 

vi~toalmente ignorado, o reuso tem se apresentado como 

quest~o intermediária para os planejadores, operadores ou 

controladores de empresas prestadoras de serviços 

públicos, n~o se constituindo, assim, como objetivo-fim. 

Contudo, para satisfazer a grande variedade de 

necessidades dos municipios, "das indústrias e da 

agricultura as aplic:~çOes de reuso planejado da água 

est~o crescendo em - número e volume8
• : 
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Hoje, a opini~o pública sobre reuso planejado de água, é 

ainda negativa, o que constitue um dos muitos obst~culos 

à sua adoç~o. A idéia de que o ~sgoto é sujo e 

"impurific~vel" para uso pot~vel, prevalece. Os 

levantamentos de opini~o pública mostram, todavia, que os 

"medos" s~o injustificados no que concerne a segurança do 

reuso da água. Assim, um trabalho de marketing deveria 

ser· realizado para reverter o sentimento de repulsa da 

grande massa, quanto ao reuso da água. 0 

Embora a lógica do reuso do esgoto tenha sido percebida 

há séculos, somente agora as técnicas est~o se tornando 

acessiveis à aplicaç~o ~egura em irrigaç~o ou água 

potável. Como a demanda da água, particularmente em áreas 

carentes, continua crescendo, inexoravelmente, a vis~o de 

Victor Hugo parece mesmo a mais presciente. Na escassez 

permanente ou sazonal de água, o reuso dela apresenta-se 

como-estratégia eficaz para a soluç~o do problema. 0 

Dois casos extremos se adaptam, 

estratégias deste tipo: 

sem grande esforço, a 

ta) RegiDes que em funç~o de seu clima, dispôem de 

escassos recursos hidricos naturais; aqui se enquadram as 

regibes· ~ridas e semi-áridas, como Israel e Califórnia, 

nos E.U.A., só para citar alguns exemplos de forte 

tradiç~o. no reuso da água. 7 • 1 ~ Seria também o caso do 

Nordeste Brasileiro, onde as águas naturais mobilizadas 

p~ra o abastecimento das cidades, por vezes a duras penas 

e a altos custos, poderiam ser utilizadas a.jusante para, 

inclusive, aumentar a eficiência da utilizaç~o desse 

recurso hidrico e, eventualmente, resolver a quest~o da 

disposiç~o final dos esgotos. 10 

2°) Regi~es onde 

hidricos naturais se 

se verificam escassez de recursos 

contrapondo a demanda, mormente em 
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funç~o do excessivo aumento desta, decorrente do 

desenvolvimento urban6, industrial, ou mesmo em regi~es 

onde a existência de recursos hídricos é relativa, ou até 

em regi~es de clima temperados e úmidos. Estes s~o os 

casos da Alemanha e da França que, n~o obstante possuírem 

abundantes recursos hídricos, lançam m~o do reuso para 

atender suas demandas de água. Poderia ser o caso da 

Regi~o Metropolitana de S~o Paulo R.M.S.P. que, já 

e:<perimenta 

primários, 

quantidadet::; 

"déficits" em relaç~o aos seus recursos 

ao 

de 

mesmo tempo 

efluentes 

em que produz enormes 

tratados com problemas de 

1.1.2- ConsideraçOes Sobre 

Baixada Santista. 

Reuso Industrial para a 

O abastecimento de água para atender 

industriais, localizadas no município de 

objeto de avaliaç~o da SABESP nos anos 

às demandas 

Cubat~o, foi 

de 1976/77. 

Contratou-se a firma projetista SERETE S.A - Engenharia, 

para elaboraç~o de estudos nos aspectos de diagnóstico de 

situaç~o e de concepçOes alternativas das obras de 

captaç~o e regularizaç~o, bem como de estudos 

preliminares de aduç~o, tratamento e distribuiç~o, com as 

respectivas estimativas de custo Relatório no 1 

Sistema de Abastecimento de Agua para os Distritos 

Industriais de Cubat~o e Quilombo - SERETE S.A- 06/77. 

Elaborou-se também o estudo de viabilidade econômico

financeira do empreendimento. Este projeto gerencial foi 

apresentado à COSIPA - Companhia Siderúrgica Paulista, 

que teria papel preponderante no empreendimento devido ao 

grande significado de sua demanda de água. O projeto 

gerencial 

aspectos 

exemplo, 

contudo n~o teve continuidade nos seus demais 

de ordem institucional e jurídica, como por 

a definiç~o de entidades financiadoras, exame e 
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aprovaç~o do projeto pelas demais entidades públicas e 

particulares nele envolvidas. 6 

O estudo mencionado abordou o abastecimento de ~gua 

industrial para a regi~o de forma ampla considerando: 

as características gerais do Parque Industrial de 

Cubat~o com o levantamento da demarida de água de 17 

indústrias, inclusive a COSIPA; 

os fatores limitantes ao desenvolvimento industrial da 

regi~o, como por exemplo a área; 

o balanço geral entre demandas e disponibilidades, nele 

incluído o saldo liquido dos recursos hídricos 

utilizados e restituídos aos rios Cubat~o, 

Moji e Quilombo; · 

e~ame da situaç~o das principais indústrias, 

aspectos d~ abastecimento de água e poluiç~o.b 

Perequê, 

sob os 

A propósito, deve-se ressaltar, inicialmente, que as 

características naturais do município de Cubat~o n~o eram 

de molde a estimular o desenvolvimento industrial que ali 

se processou. Trata-se, de fato, de uma regi~o de pé de 

serra, onde parte apreciável dos terrenos planos, s~o 

áreas alagadiças, inclusive de manguezal, pouco 

favoráveis à implantaç~o de atividades humanas em geral 

e, industriais em particular. 

Todavia, uma série de fatos veio alterar essas 

perspectivas relativamente pouco promissoras, ou seja: 

a proximidade do pbrto de Santos, que além de ser o de 

maior movimento do Brasil, tem sido objeto de vários 

planos de expans~o e de melhoria dos seus serviços; 
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o 

as diversas ligaçôes rodoviárias e ferroviárias entre a 

Grande S~o Paulo e Santos, que atravessam o munic!pio 

de Cubat~o; 

a disponibilidade de energia elétrica decorrente da 

existência das usinas Henry Borden, situadas na margem 

esquerda do rio Cubat~o;~~ 

a disponibilidade de água para usos industriais, 

resultante precisamente, do fato de que a usina Henry 

Borden tem suas descargas no rio Cubat~o a uma vaz~o 

média da ordem de dez vezes a média do próprio rio. 

marco inicial do deserivolvimento 

foi a instalaç~o 

da PETROBRAS 

da Refinaria 

industrial na regi~o 

Presidente Bernardes 

CRPBC>, Petróleo Brasileiro S.A, a partir 

da qual criou-se um pólo petroquimico constituído 

atualmente por mais de dez indústrias. 2~ 

Posteriormente a implantaç~o, em Piaçaguera, da Companhia 

Sider6rgica Paulista - COSIPA veio dar maior destaque ao 

parque · industrial de Cubat~o ensejando, outrossim, a 

instalaç~o de uma fábrica de cimento que utiliza as 

escórias da COSIPA como matéria prima. Deve-se ressaltar 

ainda, que esta é um dos elementos mais importantes do 

Plano Siderúrgico Nacional e que, desde sua implantaç~o, 

vem experimentando sucessivos aumentos da capacidade 

produtiva. 2~ 

Quanto aos principai~ fatores limitantes do 

desenvolvimento industrial na regi~o, que atualmente 

entravam a expans~o do processo produtivo devem ser 

ressaltadas a pouca disponibilidade de áreas e a escassez 

de recursos hidricos. 
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No que tange . ao primeiro aspecto, deve-se salientar que 

no município de Cubat2o existem ao todo aproximadamente 

3.000 ha de áreas planas · n~o inundáveis, sendo a parte 

restante constituída por áreas de relevo mais íngreme ou 

de áreas alagadiças. 2 o . 

A PETROBRAS por exemplo, disp~e de uma área ociosa da 

ordem de 400 ha. Porém, esse n~o é o caso da COSIPA, nem 

d~s novas indóstrias que desejam se instalar na re~i~o. 

Assim, nos óltimos anos tem-se assistido ati aterramento 

de áreas de manguezal, dentre as ·quais cita-se um 

"polder" de 9(1 ha que o Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento-DNOS construiu conveniado à COSIPA. Na 

realidade~ da estrita vis~o ecol6gica o que se procede é 

a de~truiç~o do que rest~ · dos manguezais. De outro lado, 

a Prefeitura Municipal de ·santos elaborou através da 

Prodesan - Progresso de Desenvolvimento de Santos, o 

projeto de um Distrito Industrial no vale do rio 

Quilombo, vale esse, onde a COSIPA adquiriu uma área de 

mais · de 600 ha, visando à implantaç~o, em etapa futura, 

em data· ainda n~o aprazada, de novas unidades 

produtoras. 2 '1:) 

1.1~3- Alternativa de .Abastecimento da Baixada Santista 

Embora a disponibilidade de area seJa cr1~1ca e ~enna 

acarretado ~ensivei.s aumento~ do custo da terra, é 

possível af{rmar-se que o abastecimento de água continua 

sendo o principal entrave ao desenvolvimento das 

atividades industriais na regi~o. 2~ 

Por outro lado, observando-se as condiç~es do sistema de 

abastecimento póblico na Baixada Santista nota-se que as 

. redes de distribuiç~o d~ água est~o praticamente todas 

interligadas e os sistemas produtores também já atingiram 

o limite máximo de produç~o. Está apenas prevista a 
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entrada em funcionamento do Manancial Mambó, mas isto 

para fins de 1992. A len~id~o nas ob~as poderá também ter 

como consequência . a · falta d:água na regi~o, 

principalme~te nas temporadas de ver~o, quando há a 

presença de milhares de turistas <populaç~o flutuante>. 

Para essa regi~o o aproveitamento das águas da . represa 

Billings para reuso industrial poderia permitir que a 

Baixada Santista pudesse dispor de água potável de melhor 

qualidade pois, as águas.,do rio Cubat~o que atualmente 

abastecem as indóstrias · e a populaç~o viriam no futuro 

servir principalmente ao abastecimento póbli~o, desde que 

a soluç~o de se vender água indus~rial fosse efetivamente 

adotada. 

Portanto, estima-se que possa haver um colapso de 

abastecimento de água potável a curto prazo nas regibes 

mencionadas. Em paralelo, pode-se aqui lembrar ainda que 

há outras áreas no Estado de S~o Paulo que também est~o 

atingindo _indices de comprometimento -preocupantes. 

A soluç~o mais simples seria a aplicaç~o de maciços 

investimentos no setor . e . construç~o de . novas estaçbes de 

tratamento de água. Coritudo é preciso enfatizar que as 

distancias dos novos mananciais até os centros 

consumidores s~o muito longas e essas soluç~es tornam-se 

antieconômicas. 

Assim, a alternativa de reuso industrial pode ser uma 

excelente soluç~o, n~o só para a Baixada Santista, mas 

também _para a cidade de S~o Paulo e outras zonas urbanas 

municipais. Os custos 

muito mais reduzidos 

sistema convencional. · 

deste processo, com certeza, ser~o 

do que os do tra~amento de água por 
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Pensa.-se pois~ que o sistema de reuso industrial possa 

ser empregado na Baixada Santista com a venda de égua 

industrial para o parque industrial Cubatense. 

1.1.4- Projeto de Reüso na ETA Cubat~o 

Está em andamento um projeto de reuso na Baixada 

Santista. Trata-se de um estudo para a recuperaç~o das 

águas de lavagem dos decantadores e ~iltros da ETA-3-

Cubat~o, executado através da JNS Engenharia, Con5ultoria 

e Gerenciamento ltda, em 1989. 

O projeto consistiu de análises de vários sistemas de 

tratamento e disposiç~o final dos Residuos da ETA. 

(V.Fig.3>. 

· A alternatiVa selecionada compreende: 

Tanque de recuperaç~o <TR> em número de dois, 

circulares, com diâmetro útil de 17,75 me altura útil 

de regularizaç~o de 3,5 m, dotados de equipamento 

rotat6rio mecanizado para raspagem de lodos 

sedimentados e · de vertedor flutuante para captaç~o 

junto à superficie livre, e encaminhamento das águas 

~larificadas para a entrada da ETA; 

Removed6r dos lodos do decantador - em número de seis, 

um· por decantador, com remoç~o por sifonamento para 

canais laterais, formados por tubos-sif~es, suportados 

por ponte flutuante dotada de .deslocamento longitudinal 

necanizado e temporizadoJ 

Tanque de regularizaç~o dos fluxos de lodo <TDR> 

proveniente dos tanques de recuperaç~o e do removedor 

do · decantador~ circular, com diâmetro útil ~e 9,0 me 
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altura dtil de 3,5 m, dotado de equipamento mecânico 

rotat6rio para raspagem de lodos sedimentados e de 

vertedor flutuante para captaç~o de água clarificada 

junto à superficie livre e encaminhamento para a 

entrada da ETA ou para lançamento; 

Adensador dos lodos provenientes do TDR, funcionando 

por gravidade, circular, com diâmetro de 13,4 m e 

altura dtil de 3,5 m, com raspador rotat6rio mecânico 

de lodo e vertedor de soleira fixa à superficie, 

vertendo em canaleta periférica para encaminhamento do 

liquido clarificado para a entrada da ETA ou para 

lançamento; 

Elevàt6ria EE-1 para bombeamento das águas ·de lavagem 

com três conjuntos motor bomba de 60 CV e 25 m~/min 

cada um, sendo um de reserva; 

Eleiat6ria EE-2 para b6mbeamento para TDR dos lodos 

separados no.TR e dos removidos dos decantadores de 

2,2m~/min e 5 ÇV cada um, sendo um de reserva; 

Elevat6ria EE-3 para bombeamento dos lodos para o 

adensador, com dois conjuntos motor bomba de 0,45 

m~/min e ICV cada um, sendo um de reserva; 

Unidades de desidrataç~o mecânica dos lodos adensados e 

pré-~ondicionados com polieletr6litos, segundo duas 

variantes para serem objeto de seleç~o na fase· atual de 

~rojeto de engenharia, respectivamente por centrifugas 

ou por filtros-continues d~ esteira.~ 4 
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1.1~5- Reuso Industrial para a Grande S~o Paulo 

A cidade de S~o Paulo já atravessou um longo· periodo de 

racionamento de água em pleno inverno, sem que tehha 

havido nenhum fator anormal como por exemplo, uma grande 

estiagem. O problema contudo, sempre se agrava no ver~o, 

ocasi~o em que o consumo é maior. 

O lançamento descontrolado de esgotos domésticos na 

represa de Guarapiranga tem causado crescimento exagerado 

de algas e recentemente a equipe da ETA do Alto da Boa 

Vista foi obrigada a reduzir a vaz~o de saída por 

colmataç~o acelerada dos filtros. 

O cr~scimento vegetativo da populaç~o da Grande S~o Paulo 

tem sido muito acentuado, ~ os recursos alocados para 

saneamento básico nos últimos anos no -entanto foram 

minimos, · n~o havendo a curto prazo a entrada de nenhum 

outro sistema produtor de -água exceto o do Alto Tietê com 

vaz~o inicial · de 5 · m 3 /s. Além disso, os sistemas 

produtores em operaç~o est~o pr-aticamente no seu 1 imite 

de expans~o, n~o havendo portanto, qualquer possibilidade 

de ampliaç~o dos sistemas produtivos de água sem novos 

investimentos. 

Além disso, ~raticamente n~o há mais outras fontes de 

· água dispon1ve~s e facilmente aproveitáveis. Mesmo 

aquelas que porventura existam est~o a grandes 

distancias. A cidade de S~o Paulo, por exemplo jâ traz 

água desde há mais de 100 km da capital. 

O custo do · transporte da água · está · sendo cada vez mais 

proibitivo e, indubitavelmente, outras soluç~es precisam 

ser encontradas. 
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A p~6pria qualidade da água da reprsa Billings .na RMSP 

está mais prejudicada por dois principais fatores: a 

entrada de mais uma bomba no sistema de revers~o do Rio 

Pinheiros e a deteriàraç~o crescente dos rios Tietê e 

Pinheiros. 22 

Na cidade de S~o Paulo o reuso da água poderá ser oriundo 

de duas grandes fontes: 

aproveitamento das águas de lavage~ dos decantadores e 

filtros das ETAs com pequeno custo (o somat6rio destas 

águas de lavagem pode chegar a produç~o inicial da ETA 

do Alto Tietê (5m~/s) ou; 

também com custos n~o elevados, o aproveitamento dos 

efluentes das ETEs de Suzana e Barueri. 

1~1.6- Estudos Sobre Trihalometanos 

As pesquisas com Trihalometanos <substAncias formada~ 

através de reaç~o de halogênios com certos compostos 

orgAnicos presentes na água bruta> nas águas de 

abastecimento público, s~o importantes porque estes 

produtos podem ser cancerigenos. 

Essa ·· a raz~o que indica que no estudo de reuso de águas 

deve ser considerada obrigat6ria a inclus~o do THM. 

Assim, está in~luso o resumo da dissertaç~o de mestrado 

apresentada à Faculdade de Saúde Pública. 24 
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RESUMO DA DISSERTAÇAO 

Vários estudos sobre trihalpmetanos foram rea11zados em 

S~o Paulo, na ETA Alto Cotia, no município de Cotia a 

oeste da cidade de S~o Paulo. A Agua de abastecimento 

nesse sistema é oriunda da represa de Pedro Beicht, 

manancial bastante protegido, muito piscoso, cercado por 

matas nativas de beleza singular. A água da represa 

encanta pelo aspecto estético, pois n~o apresenta quase 

cor e turbidez. Entretanto, possui uma das mais altas 

concentraçbes de substAncias precursoras de THM no Estado 

de S~o Paulo. 

As experiências anteriores que a SABESP - Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de S~o Paulo, realizou em 

Cubat~o na década de 80 para controle de THM, s~o 

mostradas na tabela 1. 24 
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TAB.l PROCBSSOSDBTRATAMBNTO BXAMINADOSNABTAPILOTO BM CUBATÃO 

PROCBSSODB olarr.9io 
.,a krlllll ina · ClOz TRATAMENTO lnd:poinl alaamina cknrulnt .:knruma oknri1lna 

inloio do na 6.gua \ na ~gua Ílm do húcl~d~ inJçJ, .. d,., 
(Vw Legenda • 

ia.!Gio 
~gut uaummlo daoanl&da ' íLittada ttalamcuto tzatunento uatamcmo 

nsuir) tlltrada 

A X 
B X 
c X X 
o X X 
B X X 
p X X 
G X X 
H X X X 
I 
J X 
K. X 
L X 
M X 
N X X 

obsemçõs;s: Todos OIJ proceiHIOS testa doi apreseiJWn 3U8ênci:.. de colifonneJJ, 
Salrmnella Typlúmurit.ml e p.>liovírus na água fmal. · 

16 Pato: Maoodo. L.H.H ct al .. 

!Agenda.: 

A. ApliC3.ção de clor3.IIlina; 
B. Cloração ao "break point"; 
C. Cloração ao "brCak point''c aplicação de cloram ina; 
D. Cloração ao "break point"o apliCação do cloramina; · · · 
E. Aplic.'\Çã.o do cloramina. o carvÃo ativado cin p6; . · · · 
F. Aplicação de cloramina c carvão ativado em pó; .· 
O •. Cloração ao ''brMk point"o cloramina; . .· . .. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

H. Cloração ao "brcak point"c carvão ativ:ulo em p6, c clor3IIlim. na ágm. filtrada 
I. Aplicação do dióxido de cloro; · 
J. ApliCação de dióxido de cloro e c:;IOfAill.inll; . 

K. ApJic.1çio de dióxido de cloro c cloramim; 
L. Apli~o de dióxido de cloro e ''bteak ppint"; 
M.Aplic.iç.w de dióxido de cloro c •it>reã point"; 
N. Aplic.ação de dióxido de doe o, carvão ativa.do.e 'ihre.Bk point". 



Em 9in~ese, destes processos de tratamento obtiveram-se 

as seguintes conclusbes: ' 24 

a) Sob . o ponto de vista de controle de THM ·, a 

desinfecç~o · com dióxido de cloro, no inicio do 

tratamento e c l .orami na na água filtrada, foi 

bastante eficiente. o mesmo fato ocorre com a 

aplicaç~o de cloramina no inicio do tratimento; 

b) A utilizaç&o de cloramina no t~atamento de água 

a reduç&O da de possibilitou 

trihalometanos quando comparado com o tratamento 

utilizando cloro livre; 

c> A aplica.ç&o de amônia em diferentes pontos do 

processo mostrou ser possivel a reduç~o de formaç~o 

de THM para uma concentraç~o sempre abaixo de 100 

J-19/l; 

d) Dependendo das caracteristicas · de água bruta e da 

necessidade de reduç~o da concentraç~o de THM da 

água de abastecimento, a utilizaç~o da cloramina é 

uma alternativa promissora para o controle dos THM e 

custo relativamente baixo; 

e) Os tratamentos que utilizam cloraç~o . ao "break 

point 11 produziram maiores quantidades de THM, · 

aumentando a concentraç~o com o decorrer do tempo; 

f) Ensaios práticos com cary~o ativado em pó, indicaram 

baixa eficiência na remoç~o de THM; 
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g) o coagulante cloreto 

eficiente na remoç~o 

sulfato de aluminio; 

férrico é um pouco 

de THM quando comparado 

mais 

com o 

h> A retirada da pré-cloraç~o trouxe uma reduç~o no 

consumo de cloro embora n~o tenha alterado os 

consumos de cal e ·do sulfato de aluminio; 

i> O sulfato de cobre, usado no controle de algas para 

eliminar 

cloraç~o, 

implantado, 

os inconvenientes da retirada da pré-

nft'o foi 

devido 

considerado viável 

ao custo elevado 

beneficio ao tratamento; 

para ser 

e pouco 

j) N~o se observaram alteraç~es significativas, seja no 

consumo de produtos quimicos, na qualidade da água 

tratada e no processo 

testes da cloroampniaç~o. 

de tratamento quando dos 

Além da ETA Piloto foi feito também um acompanhamento dos 

resul·tadcis de THM nas redes de distribuiç~o da Bai~ada 

Santis~a. Assim, apresentam-se a seguir os dados 

relativos a THM nas localidades da regi~o, desde Peruibe 

no ' litoral · Sul a Bertioga no litoral Norte no pe.riodo de 

1985 a '1988. 

Os resultados mostraram que o maior risco da ocorrência 

de trihalometanos, no caso da Baixada Santista situa-se 

na regi~o de Santos, S~o Vicente e Cubat~o e, em segundo 

lugar, na regi~o de Itanhaém. As demais localidades n~o 

apresentaram, 

significativos. 

os resultados de 

na opor~unidad~, problemas tft'o 

Entretanto, n~d devem ser negligenciados 

Praia Grande, Guarujá e Vicente de 

Carvalho. <vide fig. 1> 
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Na cidade de Santos pode-se observar (fig.2> que a 

variaç~o sazonal de THM esteve <como esperado> com 

valere? mais altos por ocasi~o do ver~o. 

Infere-se, ainda, que os valores de clorofórmio <CHCl~> 

estiveram acima do limite fixado pela Organizaç~o Mundi a l 

de Saúde <30 ug/1) durante o período estudado, a excess~o 

de agosto e outubro de 86. Oportuno lembrar que o 

clorofórmio foi o parametro escolhido pela Organiza ç~o 

Mundial de Saúde, em vez do THM, com o objetivo de s e 

evitarem riscos à saúde. 
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1.1.7- Circunstancias Limitadoras dos Estudos 

Apesar da import~ncia do tema muitos óbices concorreram, 

entretanto, para que a pesquisa fosse delimitada. 

Por exemplo, o custo das análises de certos parâmetros 

seria extremamente alto. Mesmo para uma empresa como a 

SABESP que por n~o contar durante a experiência com 

laboratórios equipados com cromatógrafos e espectrofotô

metros de absorç~o atômica, teve que contratar serviços 

externos de laboratório. Por esse motivo o número de 

análises foi reduzido, o que limitou bastante a 

possibilidade de reproduç~o das experiências . 
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1..2 - Objetivos 

presente tese co~substanciou-se no alcance dos 

seguintes objetivos principais: 

a) estudo de 

de venda 

Cubatft'o; 

reuso industrial, tendo por base um projeto 

de áQua industrial para as · indústrias de 

b) estudo de reuso potável 

aproveitamento de águas 

Cubatft'o, e a necessidade 

indireto, tendo por 

da represa Billings 

de um tratamento 

que as torne adequadas ao consumo humano. 

base o 

na ETA 

especial 

Em decorrência destes objetivos pretendeu-se obter o 

seguinte: 

a) conhecer o coeficiente mâximo de · diluiç~o das âguas da 

represa Billings que, misturadas as âguas . do Rio 

Cubatft'o, n~o crie riscos à saúde da populaç~o após 

tratamento convencional; 

b) discutir a aplicaç~o de outros processos de tratament o 

além do convencional, para melhorar a qualidade do · 

produto final da ETA Cubatft'o, que utilizou parte das 

águas provenientes da Billings. 

c) apresentar subsidies ao controle dos teores de 

trihalometanos nas águas de ·abastecimento público, 

oriundas de mananciais poluidos ou n~o por efluentes 

industriais e esgotos domésticos, procedendo a 

experiências de mudanças do ponto de aplicaç~o de 

cloro nas estaçbes de tratamento de água e a 

.desinfecçft'o por cloraminas; 

d) divulgar as : teorias de Reuso e; 

e) divulgar os conhecimentos sobre o THM. 
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2 - ESTADO DA ARTE 

Sobre · as técnicas de r,euso sa:o ·conheci das duas 

dissertaçôes de mestrado: a de Pedro Caetano Sanches 

Mancuso inti tL1lada "Reuso de Aguas", apresentada à 

Faculdade de Saúde Púb 1 ica USP, em 1988 e 

"Contribui ç~o · Lavrador Filho intitulada 

entendimento do reuso planejado da água 

consideraçôes sobre 

apresentada à Escola 

1987. 

suas possibilidades no 

Politécnica de S~o Paulo 

a . de José 

para o 

e algumas 

Brasil", 

- USP em 

Ambas apresentaram excelentes revisbes oibliográficas 

esgotando, praticamente, o tema até a época de suas 

respectivas apresentaçbes. Dai em diante, interessante é 

notar, que ·dos inúmeros artigos publicados até o presen t e 

poucos foram aqueles que acrescentaram algo de maior 

importelncia. Por esta razâ'o, a revis~o aqui apresentada 

está baseada, 

mencíonadas. 

de modo especifico nas dissertaçbes 

Quanto aos tr1na1ometanos a dissertaç~o de mestrado 

apresent~da à Faculdade de Saúde Pública sob o titulo "O 

.Controle .de THM nas Aguas .de Abastecimento Público", em 

1988 24 trouxe uma extensa compilaç~o de artigos· sobre 

esses polue~tes da água,procedendo a uma abordagem 

critica. 

2.1- Resumo da Literatura, 

Classificaç~o do Reuso 

2.1.1- Resumo da Literatura 

Discuss~o do Conceito e 

Da literatura. pode-se observar o seguihte:20 
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1- De todas as fontes de Agua disponíveis para as 

·· ind~tstrias, o efluente do "esgoto;·: doméstico é a mais 

. confiável em termos . quantitati'vos porque apresenta . a 

mesma vazâ'o, ·que é crescente e acompanha o aumento 

vegetativo da populaçâ'o. 

2~ Eis, algumas raz~es que têm · leVado os consumidores das 

indústrias e das cidades a hesitarem sobre a 

utilizaç~o dos efluentes domésticos: 

a- falta de informaç~o adequada 

gerentes industriais, o qu~ 

por parte 

dificulta 

dos 

as 

negociaçbes tanto com os usuários de . indüstr1as 

quanto dos municípios; 

b- problemas de dureza, cor, e relutAncia estética ao 

aspe~to do efluente; 

c- A reduç~o da vaz~o e paralisaçbes a que · est~o 

sujeitas as est~çbes de tratamento de esgotos 

que concorrem para tornar o abastecimento inseguro 

e de ~ualidade ~ariável. 

· 3- Cinco diferenças principais s~o apontadas por Keating 

e C~lise entre os efluentes de ETE, se comparadas aos 

abastecimentos superficiais ou subterrAneos: 

- cor alta; 

teor de nitrogênio mais elevado; 

- DBD; 

sólidos dissolvidos; e 

- presença de fosfatos, devido aos detergentes. 

Ressalte-se que o efluente industrial pode também 

possui r estas ca·racterist icas, entre as quais, por 

exemplo, a temperat~ra ~levada. 
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importante dizer, por oportuno, que em 

dos Estados Unidos, o e fluente do 

adequadamente, a nivel secundário, 

superior aos mananciais 

subterrAnea disponíveis. 

de água 

muitas partes 

esgoto ~ratado 

é realmente 

superficial e 

4- é: sabido que a matéria orgAnica do esgoto melhora a 

estrutura do solo, mas quando o esgoto é industrial, 

pode-se constatar a presença de metais pesados, o que 

torna necessário o tratamento por lagoas de o:-:idaç~o 

seguidos de outros, igualmente, adequados. 

5- Dentre as limitaçbes possiveis, a concentraç~o dos 

s6lidos totais é um dos principais fatores que limitam 

o reuso de qualquer água servida. O número de vezes de 

reutiliza~~o do esgoto para abastecimento de água 

industria-l é controlado, entre outras variáveis, pela 

acumulaç~o dos s6lidos dissolvidos, que podem ser 

removidos, porém, por métodos de tratamento de custo, 

significativamente, elevado. 

6- Para muitas indústrias a concentraç~o de s6lidos 

dissolvidos deve ser menor que 2 mg/1, porém, os 

efluentes de esgoto contém muito mais que esse 

indicador, podendo mesmo, ap6s tratamento terciário, 

conter, no minimo, ·7 mg/1. Os constituintes org&nicos 

do esgoto ainda s~o conhecidos muito superficialmente. 

7- O método sugerido para a reduç~o da maior parte da 

matéria org&nica tem sido o da adsorç~o. 

8- ~ remoç~o da amônia, do nitrito, do nitrato, é 

relativamente cara e dificil. A amônia pode ser 

removida pela passagem de ar em altos teores de pH; 

todavia, a sua remoç~o em concentraçbes maiores dp que 

0,1 mg/1 nos abastecimentos de água potável cloradas 



torna-se dificil. Entretanto, o uso de processos 

biológicos no tratamento de águas residuárias poderia, 

a baixo custo, remover a amônia e o fosfato. Neste 

último caso a importancia redobra-se onde a água usada 

pela indústria estiver sujei ta a cond iç~es de 

crescimento de algas. 

Os métodos de lodos ativados e precipitaç~o quimica 

tem-se mostrado bastante eficazes na remoç~o destes 

fosfatos. 

Por fim, vale 

muitos virus 

1 emb r a r que tem 

com a aplicaç~o 

sido poss1ve1 remover 

de a 1 tas dosagens de 

cloro; porém o efluente de - esgotos por conter muitos 

tipos de microorganismos, deve ser esteri 1 izado mesmo 

para uso em processos industriais. Tenha-se em conta, 

ef luente do es-goto ainda, que a cor e 

doméstico podem ser 

a dureza do 

indicies da presença de elementos 

caracterizadores de certas doenças. 20 

2.1.2 - Discuss~o do Conceito 

A maior dificuldade para aplicaç:~o da definiç~o de reuso 

(vide página 1) é saber a partir de que momento ela 

começa a valer.~ 7 

Embora pareça estranha esta afirmaç~o, ela n~o o é, 

por_que o conceito é 

analisando a 

um exemplo, 

cidade e que 

seguinte 

rio) que 

tem suas 

din~mico. Elucide a quest~o, 

si tuaç~o: um corpo receptor <por 

recebe esgotos domést ices de uma 

ctguas recolhidas a jusante para 

consumo humano. Tal si~uaç~6 pode ser considerada reuso? 

Sim, se a quantidade _ de despejos domésticos for grande; 

mas se forem poucas as casas que lançam os seus dejetos 

no rio, n~o será um simples caso de poluiç~o? Portanto, 

pergunta-se: · quando começa o reuso? Quando a carga 

24 



poluidora for grande? Qu~ndo a vazâ'o · do corpo receptor 

for pequena? Verifica:-se pois, ser dificil saber 

exatamente a parti r de que momento está caracterizado. a 

reuso. 17 

2.1.3 ~ Classifjcaç~o de Reuso17 

O reuso da água pode ser classificado em: 

2.1.3.1- Reuso indireto n~o planejado da água 

Ocorre · quando a água, já utilizada., uma ou mais vezes, 

em alguma ~tividade humana, é devolvida ao meio ambiente 

e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluida, 

de maneira n~o intencional e n~o controlada. Neste caso, 

o reuso da água é subproduto n~o intencional da des~arga 

de montante. 

Após . o seu retorno ao · meio ambiente, o ef luente estará, 

em seu · caminhamento até o ponto de captaç~o para o novo 

usuário sujeito n~o só as açbes naturais do ciclo 

hidrológico (di lu i ç~o, autodepuraçtco>, como também a 

eventuais mistura~ com outros dejetos, advindos de outras 

atividades humanas. 

2.1.3.2- Reuso planejado de água 

Ocorre quando o reuso é resultado de · uma aç~o humana 

consciente, posterior a6 ponto de descarga do efluente a 

.ser usado de forma direta ou indireta. O reuso planejado 

das águas pressupbe a~ existência de um sistema de 

tr~tament6 de efluentes que atenda aos padrbes de 

qualidade . requeridos pelo reuso objetivado. O reuso 

planejado também · pode ser denominado reuso intencional 

da á~ua.Pode ~er indireto ou direto. 



2.1.3.2.1- Reuso indireto planejado da água 

Ocorre quando os efluentes, depois de convenientemente 

tratados; s~o descarregados de forma planejada no~ corpos 

d'água, superficiais ou subterraneos, para serem 

utilizados, a jusante, em sua forma diluida, de maneira 

controlada, no atendimento de algum uso benéfico. O 

reuso . indireto planejado de água pressupôe que, além do 

controle de montante, na descarga, e de jusante, na 

captaç:~o exista também um controle das - eventuais novas 

descargas de efluentes no caminho, para garantir que, 

além das aç:~es -naturais do ciclo hidrológico, o efluente 

tratado estará sujei to apenas a eventuais misturas com 

outros efluentes que também atendam aos requisitos de 

qualidade do reuso objetivado. 

2.1.3.2.2- Reuso direto planejado da água 

-ocorre quando 

trata dos, s~o 

descarga até o 

os ef~uentes, após convenientemente 

encaminhados diretamente de seu ponto de 

local do reuso, sofrendo em seu percurso 

os tratamentos adicionais e armazenamento necessários, 

mas n:to sendo, _ em nenhum momento, descarregados no meo

ambiente. 

2.1.3.2.2.1- Reciclagem de água 

É o reuso interno da água, antes de sua . descarga em um 

sistema geral de tratamento ou outro local de disposiç:~o, 

para servir como fonte suplementar de abastecimento do 

uso original. É um caso pa~tiçular do reuso direto. 
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2.1.3.3- Classificaç~o de Reuso Segundo Westerhoff17 

A class_i1icaç~o de reLiso de água mais abrangente é a de 

WESTERHOFF, G.P. citado em Mancuso17 que prevê dois 

grandes tipos de reuso planejado: potável e n~o potável. 

Nesta tese é adotada a referida classificaç~o, o que n~o 

invalida a adoç:to do conceito de reuso para recarga de 

aquiferos subterrâneos, cujo detalhamento é aqui buscado 

no sentido de diferenciá-lo do reuso nft'o potável 

agricola. Para - efeito de simplificaç~o, todos os termos 

adotados foram, literalmente traduzidos do inglês. A 

seguir, a classificaç~o, no tocante ao reuso - planejado, 

encontra-se ilustrada na figura 04. 

I PLANTAS 
AUMENTICIAS 

ÁGUAS 
SUPERFIClo\IS 

REUSONÁO 
POTÁVEL 

PLANTAS NXo I 
AUMEtmCIAS 

I AduÃS I ~UBTERRÂ~ 

FIGURA().( -CLASSIFICAÇÂQ 00 REUSO OEÁGUASEGUNOO WESTERHOFF 
17 
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O reuso potável pode ser:•~ 

Reuso potavel dlreto: e o caso em que 

recuperado através de tratamento avançado, 

diretamente no sistema de água potável; e, 

o esgoto 

é injetado 

Reuso potável indireto: n~ste caso o esgoto~ ap6s 

tratamento, é disposto na · c~leç~o de águas superficiais 

ou subterrâneas para diluiç:~o, purificaç~o natural e 

subseqüente captaç~o, tratamento e finalmente utilizado 

como águ'a potável • . · 

O reuso n~o potável pode ser: 1'7' 

agricola: embora quando se pratica esta modalidade de 

reuso via de regra haja, como subproduto a ~ec~rga do 

lençol subterrâneo, o objetivo precípuo desta prática é 

a irrigaç~o de plantas alimentícias (árvores 

frutíferas, cereais, etc.>, bem como plantas n~o 

a.limeritícias <pastagens e forraçt)es> além da 

dessedentaç~o de animais; 

industrial: abrange os usos industriais de 

refrigeraç~o, águas de processo, para caldeiras, etc.; 

recreacional: classificaç~o reservada para irrigaç~o d~ 

plantas orhamentais, campos de esportes, parques e 

também para enchimento de lagoas ornamentais, 

recreacionais, etc.; 

doméstico: s~o considerados aoui · os casos de reuso de 

· água para rega de jardins residenciais, para descargas 

sanitárias e a utilizaç~o désse tipo de água e~ 

~randes edifícios. 
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2.2 - Reuso Potável 

2.2.1 - Reuso Potável D{reto 

Reuso potavel direto se dá quando o esgoto ap6s 

tratamento pelos processos mais avançados é injetado 

diretamente na· rede de distribuiç~o de água potável. !'las 

por n~o se poder acreditar que tal sistema seja empregado 

no Brasil num prazo menor do que 20 ano? e, também, por 

n~o ser objeto desta tese, somente se fez aqui uma breve 

referência ao assunto. 

A literatura discorre sobre alguns casos onde se usou o 

efluente de ETE a nivel secundário, como o de Chanute, 

Kansas. Este efluente, ap~s a cloraç~o e detenç~o, por · 17 

dias, serviu de matéria prima pa·ra ETA convencional, . n~o 

havendo registros de surtos epidêmicos na regi~o, durante 

e ~p6s o periodo do trabalho. 17 

Outro caso de reuso d~reto foi o adotado pela cidade de 

Windhoek, na Namibia, onde s~o utilizados, somente 15% 

dos esgotos tratados completando-se o restante com água 

tratada. O sistema está funcionando, há alguns anos, sem 

problemas. 17 

Em Denve~, no Coloradd há uma ETE Piloto que t~m servido 

de modelo para o mundo e onde uma grande quantidade de 

experiências est~o sendo realizadas.De 1985 a outubro de 

1987 o · Departamento de · Agua de . Denver desenvolveu um 

trabalho de pesquisa dividido em vários m6dulos · d~ 

processos alternativos sobre o reuso direto. Em 1987, 

defini~-se como a melhdr sequência o tratamento à base do 

ca 1 ut i 1 i zado para · · correç~o · do pH, reca rbona taç~o, 

filtraç~o, irradiaç~o ultravioleta, < adsorç~o por carv~o 

ativado, osmose reversa, 11 air · stripping", ozonizaç~o, e 

cloraminac~o. 
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2.2.2 - Reuso Potável Indireto 

O reuso potável indireto é . uma carac'terls'tlca de vários 

sistemas,- isto é, a utilizaç:~o do manancial se dá sem 

nenhum planejamento. 

No Brasil, os exemplos s~o fartos, sendo mai~ evidentes a 

ETA Cuba t&'o que recebe águas da represa Bi 11 i ngs e que 

constitui a base do estudo desta tese; o Baixo · Cotia na 

Grande S~o Paulo e a sequência de tratamentos dos 

municípios. do Vale .do Paraíba, sendo que neste último 

caso, a cidade a montante procede a descarga dos seus 

esgotos domésticos e industriais sem o tratamento 

adequado e a cidade a jusante capta e trata a água 

poluída, distribuindo o produto Tinal, que .ainda vem 

.sendo objeto de questionamento por parte dos técnico·s e 

autoridades sanitárias~ 

No reuso potável · indireto, o esgoto após tratamento é 

disposto na coleç:~o de águas superficiais ou subt~rrâneas 

para . diiuiç:&'o, purificaç:~o natural e subsequente 

captaç:&'o, tratamento e, finalmente utilizado como água 

potável. 17 

Exemplos de ·reuso potável 

Virginia <EUA) tendo 12% 

indireto:- o Rio Dccoquam na 

da sua vaz~o por esgotos 

domésticos submetidos a tecnologia avançada; outro é o 

Rio Potomac, onde há uma experiência de aproveitamento de 

efluente de ETE como matéria prima para ETA com 

tratamento ava~ç:ado. 17 T~mbém, em Los Angeles, 

Califórnia, foi feito um estudo que focalizou ' o projeto 

de recuperaç:~o do estreito ·· de Whittier, através_ de uma 

mistura · de águas do rio,- das águ.as pluviais e do esgoto 

reC::uperado. 1 ., 
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Os .. resultados 

uti 1 izada de 

qua 1 idade da 

est~o a demonstrar que a proporç:~o 

esgoto recuperado n~o interferiu na 

água subterr~nea ou na saúde pública da 

popu1aç:~o 1ocal. 1~ 

2.3 - Reüso N~o Potável 

Depreende-se desta leitura 

reuso n~o potável s~o o 

doméstico. O agricola n~o 

que os principais ramos do 

agrícola, industrial e o 

é tema desta tese, v a 1 endo, 

apenas, como simples referência • . A SABESP ao fornecer 

água de lavagem dos decantadores e . filtros para a 

Volkswagen, cobrando tarifa de preço infericir ao de 

potável dá bem o exemplo de reuso· industrial; a 

possibilidade de venda deste tipo de água às .industrias 

de Cubat~o é, também, objet6 deste estudo. 17 

Vale . lembrar que para o estudo de reuso potAvel doméstico 

já existem diversos trabalhos sobre sistemas duplos de 

distribuiç:~o de águas, que é o fornecimento de água 

potável e de n~o potável em linhas totalmente separadas 

para que se possa atender as descargas sanitárias, a rega 

de jardins, as lavagens de rua e . as reservas para 

incêndio,. tendo como consequência, economia de recursos 

naturais e de custos.~ 7 

o· reu·so n~o potável doméstico já está em operaç:~o nos 

Estado~ · Unidos e Jap~o. Em particular no JapWo já existem 

14 edifícios em Shinj~ku, um dos Bairros mais importantes 

de ·Tokyo, onde há verdadeiras estaç:'bes · de tratamento de 

esgotos a nivel secundário nos próprios . prédios 

reaprovei tando-se . as águas . . tratadas para usos . que n~o 

exijam a potabilidade das · mesmas.~~ 

Além do agricola, industrial e domést~co, há também 

· outros .· tipos de reuso n:ro potavel como por exemplo . a 
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recarga de aqui fero e · a _ c:aptaç~o por · poços. No primeiro 

exe(llplo, . a recarga de ' aquifero se dá pela infiltraç~o 

direta de efluentes tratado~ ou mananciais de superfície. 

No segundo, deve-se lembrar que a captaç~o de ~guas 

através de poços pode ser prejudicad~, pela qualidade de 

suas ~guas, uma vez que pode haver infiltraç~o de dguas 

poluidas na área da captaç~o.17 

Outros e:<emplos de reuso n~o potável s~o: o recreacional, 

a utilizaç~o de água para fins paisagistic:os, a irrigaç~o 

de parques e jardins e de campos de esporte, etc. Atente

se que ·neste caso dever~o ser adotadas as ~edidas 

especificas, principalmente porque h' possibilidade de 

riscos à saúde pública, semelh_antes ao de reuso 

agricol a.~ 7 

2.3~1 - Seleç~o das Agu~s Industriais 

As ~guas podem ser selecionadas considerando-se a sua 

qualidade . e o seu uso. Para muitas indústrias o 

tratamento necessário se consubstancia na simples 

correç~o de pH, visto ser a c:orreç~o o maior problema por 

elas enfrentado. A Co!:;ipa · e a Carbocloro, . em Cubat~o, 

servem de exemplo~ tipicos para este c:aso. Já as 

indústrias alimentícias necessitam obviamente, de água 

po~ável, n~o podendo siquer pensar em abastecerem-se com 

o mesmo processamento de ~gua industrial. 

Desnecesssário frisar que, as aguas utíllzadas em 

caldeiras carecem de tratamento especial, em face da 

necessidade de reduçâ'o da dureza. Neste caso, a melhor 

soluç~o deverá ser encontrada pela própria indústria. 

De modo geral e, apenas como lembrança, pode-se dizer que 

a ~gua industrial - por prescindir de grandes cuidados e o 

seu tratamento ser bastante simples, afigura-se c:omo . uma 
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alternativa tentadora para as indóstrias, em face do seu 

baixo custo. 

2.3.2 - Demanda Potencial/Qualidade de Agua 

É a indóstria a maior usuária de água de todo o globo 

terrestre. Deste cohsumo a · maior quantidade de água 

industrial consumida é devida a sua utilizaç~o para 

resfriamento que dispensa' entretanto, aprimoramento no 

seu tratamento. 

Como cautela e economia, dever-se-ia utilizar mais a 

reciclagem, uma vez 

custos · ~ menores 

praticamente nulos. 

que proporciona ma1or 

riscos sanitários, 

2.3.3 - Outros Tipos de Reuso N~o Potável 

redLIÇ~O de 

por sinal, 

O mais . importante reuso n~o potável e que ainda nao foi 

aqui citado é o utilizado para recarga de aquiferos 

subterr~neo~ onde se busca principalmente: 17 

evitar o rebaixamento do aquifero 

proteger contra a intrus~o de água do mar 

armazenar esgotos tratados 

A recarga de ·aquiferos pode ser realizada de duas formas: 

através de · filtraç~o por cloraç~o (indicado para solos 

arenosos) ~ ctijo processo é semelhante ao de filtraç~o 

intermitente 

injeç~o direta <sob p~ess~o) rio solo 

2.4 - Riscos Sanitários 

Dentre os riscos mais ·. comuns, cite-se o "cross 

conection", ou seja o cruzamento, a inter~igaç~o de água 

potável com água n~b potável. . Adotando-se medidas 
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tais como a pintura das tubulaç:'bes ou a simples, 

utilizaç:~o 

possivel 

sanitários, 

de materiais . diferenci~dos das mesmas, é 

reduz i r-se · sig.ni fica ti vamente os riscos 

principalmente se tais providências estiverem 

sendo observadas pelas indQstrias. Estes mesmos meios de 

prevenç:~o podem inclusive serem utilizados na 

distribuiç:~o de água n~o potável para uso doméstico, como 

no caso do sistema duplo de distr:ibuiç:'t!o, já 

anteriormente mencionado. 

2.5 - Riscos à Saúde Pública 

Segundo a American Water Works Association ~ AWWA, citada 

por Lavrador 1 ~, os elemento~ nocivos à saúde, 

constituintes dos esgotos, podem ser classificados em 

biol6gicos e quimicos. 

2.5.1 - Contaminantes Biol6gicos 

S~o microrganismos oriundos dos esgotos domésticos que 

podem causar a c6lera, a diarréia, a febre tifóide e 

paratifóide e outras doenç:as de veiculaç:~o hidrica. 

Estas doenç:as sâ'o perfeitamente evitáveis desde que se 

utilize água adequadamente tratada. 

que a Giardia intestinalis, é 

Por e:-:emp lo: 

resistente ao 

sabe-se 

cloro; 

entretanto nl:'!o sobrevive ao tratamento 

da Dra ~ 

convencional, 

conforme informa ç:'tto pessoa 1 

Sanchez, . da CETESB.~ 0 
Petra Sanchez 

Quanto aos virus, por sua maior resistência ao tratamento 

convencional de . água, pooem se constituir no maior 

problema para seu reuso. 

Sobre os riscos de infecç:'t!o, enquanto algumas bactérias 

para ocasionar infecç:'bes necessitam ser ingeridas . aos 
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milhares, informam alguns autores1e~ · que no caso dos 

virus basta uma só :entidade para ocasionar doenças 

graves. 

A literatura americana noticia diversos casos de formaç:~o 

de aerossóis em esta ç:'bes de tratamento de esgotos, o que 

representa perigo, caso existam residências nas 

imediaçbes. Os organismos patogênicos podem ser, assim, 

transportados por longas distâncias, e a virulência dos 

mesmos ser potencializada por esta disposiç~o. 

Além da possibilidàde de infecç~o com aerossóis das ETEs, · 

os riscos · na irrigaç:~o de vegetais comestíveis, também 

aumentam quando, e se consumidos crus. 

Para a inativaç~o de virus as dosagens de cloro variam de 

4 a 10 ppm ~om um tempo de contacto de até 60 minutos. O 

Ozônio é melhor virucida que o cloro. 24 Doses de 6mg/1 

com tempos · de contacto· de até 10 minutos s~o utilizadas 

com sucesso na desinfecç:~o. 1 e 

Quanto à . remoç:a'o dos microorganismos pelo tratamento de . 

~sgotos, mister que se diga que os tratamentos 

secundários removem mais de 90% dos virus e bactérias, 

podendo tal índice elevar-se a mais de 99%. A desinfecç:~o 
pode melhorar ainda mais esta eficiência. 

Os tratamentos terciários possuem eficiência média de 95% 

e 99%, podendo atingir valores mais altos. 

·As lagoas de estab i 1 i zaç:~q., 

dos · coliformes, quando 

superiores a 30 dias. 

também removem mais de 99,99% 

os tempos de detenç:~o s~o 

As lagoas em sé~ie mostram-se eficientes quando 

projetadas para períodos de . detenç:~o em torno de 20 dias 
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cuja· eficiência é idêntica à citada anteriormente para 

coliforme, e ainda de 90 a 99% para vi~us. 1 ~ 

2.5.2 - Contaminantes Quimicos 1~ 

Há elementos quimicbs 

crônicos, detectáveis 

e>:posiç:~o. : Podem ser 

que produzem efeitos agudos e 

apenas após longos períodos de 

mutagênicos, teratogênicos ou 

carcinogênicos 

inorg~nicos. 

e classificam-se em orgânicos e 

Dentre os 1norgan1cos os principais contaminantes s~o os 

metais pesados, os nitratos, o asbestd e a 

radioatividade. 

Na tabela .2 est~o relacionados os contamínantes e as 

respectivas doenças que podem causar. 
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TAB 2· ALGUNS CONTAMINANTES QU[MICOS INORGÂNICOS DE 
INTERESSE SANITÁRIO PARA AS ÁGUAS E DOENÇAS A ELES 
ASSOCIADAS 15 

Antimônio Teratogenla;doenças cardlovnsculares;dermatltes 

Arsênico DisfunçOes renais e hepáticas; câncer da pele 

Asbesto Câncer gastrolntestlnal 

Bârio Estimulante muscular; bloqueio nervoso 

-
Berllio Osteosclerose; câncer; teratogenla . 

Bromo Danos ao sistema nervoso 

Cadmfo Disfunçao renal; Teratogenia 

Dióxido de cloro lrritaçao da mucosa bucal 

Cobre OisfunçOes Gastrointestinais 

Ciameto T~xico ao sangue 

CfMnbo Danos ao sistema nervoso central 

Mercúrio Danos ao sistema nervoso central; teretogenla 

Nitratos Metemoglobinemia 

Prata Arglrose (deposlçl!o de prata sobre a pele) 

Radioatividade Danos genéticos 

Selênio OisfunçOes hepáticas e renais 

Sódio Hipertensão; doenças cardlovasculares 

Tallo Danos ao sistema nervoso central 

Zinco Danos gastrolntestln~ls e ao pâncreas 

Fonte A'NNA, 1983 
1
·
5 



Os contam i nantes orgânicos e~dstem em grande . quantidade 

de produtos químicos orgânicos, ·que podem chegar aos 

esgotos domésticos, ou aos mananciais de -abastecimento de 

água potável na forma de poluiçâ'o industrial, onde os 

mais importantes, conhecidos até hoje, s~o os formadores 

dos organoclorados, que resultam das reaçbes com 

desinfetantes nas ETAs ou ETEs. 

Os pesticidas e os 

tóxicos a partir de 

trihalometanos, como se vê, s~o 

determinadas concentraçbes, podendo 

dos compostos, cancerigenos ou 

alvitre que se diga, que alguns 

Os e r na maioria 

mutagênicos. De bom 

organoclorados por serem cumulativos, podem ser 

transferidos de elo a elo na cadeia alimentar.z4 

Para remoçc~o de organoclorados pode-se usar carv~o 

ativado e ozonizaçâ'o. 

A remoça" o de metais pe 1 os p recessos de tratamento pode 

atingir eficiência de 90 a 99% dependendo do processo 

escolhido. Assim, tratamento de esgotos secundários com 

precipitaçâ'o química pode alcançar mais de 99% de 

remoçâ'o. Se além disso houver filtraç~o háverá, 

obviamente aumento na eficiência. 

Osmose reversa, eletrodiálise e destilaç~o também 

apresentam eficiências de remoç~o de metais superiores a 

90%.1~.~1 

A remoçâ'o 

industriais 

tratamento 

Todavia, a 

remC?çâ'o de 

potável é 

de ni trogênib . de esgotos domésticos e 

pode exigir . maiores investimentos como 

terciário, com remoç~o de mais de 90%. 1 

técnica mais comum empregada no Bras i 1 para 

nitrogênio,· e utilizada no tratamento de ' água 

a de cloraç~o ao "Break Point", que embora 
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condicionada 

nitrogênio. 

Entretanto, 

a 

a 

altos custos, pode 

maior eficiência 

remover 100% de 

na remoç~o dos 

contam i nantes qu 1m i cos em ge!a 1, oriunda dos e fluent e s 

industriais, é obtida pelo tratamento na orig~m, isto é, 

no local de produç~o. Nestes casos, os processos 

empregados s~o mais econSmicos e eficientes, reduzindo os 

efluentes a niveis tais, que . os riscos de to>:idez aguda 

s~o eliminados. Todavia, esses riscos dei>:ar~o de ser 

eliminados se houver exposiç~o prolongada e continua. 

2.5.3 Riscos Associados a Baixos Indices de 

Carcinog~nicos na Agua. 

A exposiç~o continua de elementos quimicos presentes na 

água mesmo em baixas concentraçtles pode ser responsável 

por grande número de casos de câncer. 

Os p-esticidas em geral podem ser carcinogênicos assim 

como o clorofórmio, o benzeno e o tetracloreto de 

carbono, além de uma gama considerável de produt~s 

quimicos de origem e natureza ainda desconhecidas e que, 

pelo fato de serem lançados ilegalmente em rios e 

córregos chegam a mananciais . que abastecem de água as 

comunidades, podendo causar graves e i rreversi veis 

doenças à populaç~o. 

Quanto ao clorofórmio e outros organoclorados e seus 

respectivos riscos à saúde humana, um grande número de 

informaç~es foram ~eunidas em dissertaç~o de mestrado. 3~ 

Infere-se deste trabalho que os testes feitos com águas 

que continham os referidos produtos quimicos e tendo 

animais como 

çancerigenas 

cobaias, comprovaram 

desses organoclorados. 

as propriedades 

Dai deduzir-se que 
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estas substâncias. possam também causar as mesmas doenças 

na espécie humana. 

Deste modo, há c6mpostos quimicos que s~o cancerigenos em 

concentraç~es da ordem de p.p.b.- partes por bilh~o, 

enquanto a tecnologia de monitoramento é o de . no máximo 

p.p.m.- parte. por milha"o, evidenciando o grande risco 

presente. 

Na verdade, além da impossibilidade técnica atual de 

remoça-o de todos os elementos quimicos carcinog~nicos da 

~gua, há toda uma série de incertezas que envolvem a 

questa"o. 

Por derradeiro, cumpre dizer que, o aproveitamento de 

águas poluidas por efluentes industriais ou esgotos 

-domésticos necessita de uma avaliaç~o criteriosa, 

principalmente por parte das empr~sas que t~m como 

objetivo 

básico. 

2.5.4 

o controle de meio ambiente e o 

In_felizmente, nem sempre isso é feito. 

saneamento 

Riscos de Saúde Relacionados com o Tipo de 

Reuso 115 

Além da quantidade de contaminantes · presentes na água 

recuperada, os riscos de saúde pública est~o diretamente 

relacionados com as várias aplicaçbes possiveis para o 

reu~o da água e, portanto, à forma de exposiç~o do homem 

aos contaminantes. 

De um modo geral, pode-s~ afirmar que os riscos· 

relacionados aos reusos para fins n~o potáveis s~o 

devidos à presença de tontamin~ntes biol6gicos e/ou 

elementos quimicos d~ efeitos t6xicos agudos ou sub

agudos, de resposta rápida. P?ra os reusos potáveis, além 

destes contaminantes devem ser considerados os riscos 
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decorrentes dos efeitos de exposiç~o, continua e de longo 

prazo, aos traços de elementos quimicos po~encialmente 

carci~ogênicos, mutagênicos ou teratogênicos, mormente os 

traços org~nicos. 

Shuvall, citado por Lavrador~::s apresenta, de forma 

detalhada, os . riscos ·sanitários, e as formas de mitigá

·los, associados às diversas aplicaç'bes possiveis para o 

reuso da água, os. quais s~o sintetizados na f i gu r a a 

seguir. 

41 



42 

Quadro 5.4 -RISCOS DE SAODE ASSOCIADOS~ FORfvW) POSSIVEIS DE REUSO 

FORMA DE REUSO RISCO DE SAÚDE MEDIDA DE MmGAÇÁO DO RISCO 

AGRfCOLA Contemlncçâo de cultu~s Tratamento adequado; eliminar conbto direto 
com orgzmlsmos do enuente com culturas comestivels; 
petogênlcos . . substituição da cultura. 

contemlnaç!o direta dos TFlltllmento edequedo; educt.~ç!ó dos 
trebelhedores. trabalhadores a rrespelto de necessidade de 

adequados hábitos de higiene pessoal. 

Contaminação do público Trehlmento edequedo, nxeç!o de zonu 
por aerossOIJ. neutras e /ou cerces ViVos entre as tlreils 

ln1gadl!s e as zonas residenciais ou vias 
públicas. Substituição do mótodo de 
ln1gaç!o. 

conu~m1neçeo at cnrmars Tratemento adequado. 
qut st allmtntam om 
pestegtns lmgados. 

Contaminação de peixes ou TFll~m~nto tdtquedo • contrott at vetorts. 
legoes. 

INDUSTRIAL. contx!o cruude tntre os · Adequada diferenciação (código de cores, 
slstemes de égua potBvel e mcttrlels diferentes, otc.) entre os tlstemas. 
de reuso. Slnenuç!o cdtqueda. 

St useda com !gua dt Tratamento adequado. . 
processo, contaminação dt 
produtos comestfvels 

RECREACIONAL . Doenças do veiculação Tratllmento adequado. 
hfdrtca,lnfecç!o dos olhos, Restrição ao contato direto com a égue. 
ouvidos • nertz. 

Ingestão de contamlnantes Reduzir ou tllmlnar descargas Industriais. 
qufmlcos ou Irritação dos Tretamento edequ21do. 
olhos • mucoses, dwldo Restrição ao contato direto com a âgua . . 
eos onuentes Industriais. 

RECARGA DO Contaminação de aqufferos Tretamento edequado entenor e recergZI; o . 

AOUfFERO utilizados como fonte de enuante deve percorrer um e edequl!lde 

SUBTERRÂNEO agull potavel. dlstânchll otrevés do solo; sdequodlll dlllulção 
·com as éguas naturais do aqulfero; 
essegurzr tempo dt dttenç!o mfnlrrio no 
equfftro. 

REUSO URBANO Contx6o cruza de tntrt os Tratamento adequado. Adequada 

NÃO POTÁVEL slsttmas dt ~gue po~tl • dlferanclaç~o errtre os sistemas.' Slnanzaçlio. 
de reuso. 

Contato com a éguB Tratemento edequedo; lmgeç!o • levagem 
r.cuptreda utlllnde pera em horários de pouco contnto com o público; 
ln1gaç6es dt perques • restrição ~ ln1gação com aspersão. 
jardins ou lavagem de ruas. 

REUSO PARA FINS Ingestão de cóntamlnante Tratllmonto edtquado; 

POTÁVEIS bloiOglcos • qufmlcos. Monitoramento da qualldade dB égua antes da 
distribuição e outras medidas, confo:rne Item 
6.5. . . . 

Montado a pBrtir das referências: (Shuvall, 1917a e Montgomery, 1985). 



.3 -· MATERIAIS E M~TODOS 

3.1 - Caracterizaç~o da Area Estudada 

A escolha de .reuso industrial para tema. deste trabalho 

valeu-se das peculiaridades regionais, posto que, na 

regi&'o encontra-se o municipio de CLtbat~o que tem um 

parque industrial que abriga o maior pelo petroquimico da 

América Latina, onde se constata a proximidade entre as 

indristrias que · se deparam com um problema comum: a falta 

d'água. Além disto, esse parque está s ·ituado no vale do 

Rio Cubat~o, que tem suas águas conspurcadas pela 

poluiç&'o das próprias indústrias e dos esgotos domésticos 

e industriais, provenientes da Grande S~o Paulo. Há que 

se ressaltar, ainda, a intrus~o da água do mar, que 

aumenta corisideravelmente o teor de salinidade das águas 

do rio. 

Em principio, seria mai~ fá~il projetar reuso para 

Cubatêl'o do que .para S~o Paulo, onde as indústrias n~o 

est&-o· concentraç1as em área restrita, como no caso de 

Cubat&'o.Por seu turno, a escolha da Baixada Santista para 

estudo de reuso potável foi devido a existência de 

aba~tecimento na regi&'o de água já utilizada 

anteriormente, como as da represa Billings. Vejamos como 

isso oc:orre: 

a) Os ·esgotos domésticos da Grande S~o Paulo sâ'o 

carreados . principalmente - do comple>:o · Tietê-Pinheiros

Billings para a Bai:<ada Santfsta via tubulaçôes da 

Usina Henry Borden com a finalidade de gerar energia 

elétrica; 

b) Na estaç~o de · tratamento de águas em Cuba t~o, estes 

esgotos domésticos e ' industriais adicionados às águas 

do ·' Rio Cubat&'o v~o ser devidamente tratados 
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transformando-se em água potável, disponive~ para. 

distribuiç~o à populaç~o . da regi~o litor~nea. 

No entanto, o reuso é denomindado potável indireto, 

porque conforme definiç~o anterior, trata-se de águas 

residuárias que s~o misturadas às águas de boa qualidade 

do rio Cubat~o. 

A seguir, o detalhamento do reuso potável indireto, OLI 

seja, quais os par~metros a estudar e qual a metodologia 

de tratamento possível que garanta a sua confiabilidade. 

Desta maneira, tendo em vista trabalho anterior de 

pesquisa para a regi~o recém concluido, passou-se ao 

estudo · dos trihalometanos, que é um dos par~metros 

previstos na legislaç~o <portaria 36 do Ministério da 

Saúde) e que a torna obrigat6ria a todas as equipes 

técnicas 'de empresas. brasileiras de saneamento. 

Assim, escolheu-~e estudar THM para Baixada Santista como 

um todo, · porque a água de abastecimento da regi~o é 

produzida em Cubat~o e distribuída para Santos, S~o 

Vicente, Cubat~o · e _parte da Praia Grande, havendo 

diversas . interligaçbes de maneira a abastecer inclusive 

Itanhaém. 

Vale dizer que a reaç~o de formaç~o dos THM é 

extremamente lenta podendo se desenvolver em mais de 48 

·horas, o que leva a comprovar a necessidade de se estudar 

a regi~o de forma global; isto porque, a água produzida 

. em Cubata-o, enquanto se trans.porta para vários pontos da 

Baixada enseja o processamento da reaç~o de formaça-o dos 

THt1. 

os mapas (fig. 05 e 06> retratam fielmente as regiôes 

estudadas. 
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3.1.1 - Localizaç~o Geográfica dos Principais Mananci a is 

da Baixada Santista 

Na' figura n<• 05 aparecem indicados os mananciais que 

suprem a ETA Cubat~o CRio Cubat~o e Billings> e o 

envolvimento com a Grande S~o Paulo. 2 4 

; f 05 . . . Ftg. 11 . - Esquema. dos prr~tpcus 
mananciais da 
Baixada .Santista 

1416 

• 

4 5 

0~~~-~~~~5~---~- -~-~- ~~~~-~~~~=~=c~·~ k~ 
ESCAI.A C.R.-"•Cil 

FONTE: Companhia de Saneamento Bási co do 
Estado de São Paulo - Pl ano Di r etor . 



3.1.2- Localizaç~o Geográfica dos Mananciais e do Parque 

Industrial de Cubat~o 

Na figura n•> 06 es t~o indicadas a loca 1 i zaç~o dos 

mananciais que fornecem água para ETA Cubat~o, a situaç~o 

do Parque Industrial e as rodovias que cortam o municipi o 

CANAIS OE 

CONVENÇÕES:. FONTE: 

46 
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fig.06 - Esquema dos 
manancial s do PÇJrque 

de Cubatão. 
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3.1.3 Localizaç~o das Indústrias e seus Despejos* 

Industriais no Rio Cubat~o. 

O fluxograma a seguir mostra a situ.aç~o da bacia .do Rio 

Cubat~o, os 

captaçOes. 2~ 
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3 •. 1. 4 - Esta çetes de Tratamento de Agua de Cuba t~o. 

ETA-3 Cubat~o 

A ETA Cubat~o possui um sis~ema clássico de tratamento de 

água tendo sido submetida a reformas sucessivas e 

ampliaçetes desde a sua inauguraç:~o, em 1962. Esta vem 

sendo observada frequentemente além .de ser objeto de 

vários estudos. No começo da década de 80 foi instalada 

na mesma, uma ETA piloto com o objetivo principal de se 

estudar trihalometanos na regi~o, servindo de base para 

outras experiências na Grande S~o Paulo. Assim, por 

exemplo, testes realizados na ETA Alto Cotia em S~o Paulo 

foram decorrentes dos resultados preliminares obtidos em 

Cubatâ'o. 

ETA-2 Caixa 10 

lt uma ETA que abastece parte do parque industrial de 

Cubàtâ'o e um pequeno bairro residencial <Vila Elizabeth). 

<vide fig. 08) 

Para o tratamento s~o utilizadas apenas desinfecç:~o e 

fluoretaç:â'o. 

É utilizado ainda, cal para elevaç:~o do pH da água 

bruta. Quando o pH da água bruta aumenta, o sistema é 

fechado e o ab·astecimento da regi~o é feito através da 

ETA Cubatâ'o. 

Quanto à utilizaç:~o de tecnologias de reuso para que se 

possa tratar águas da Billings e do Rio Cubat~o, 

procedeu-se a ensains de laborat6rio, veri~icando-se 

quais as soluç:etes possíveis para cada caso. 

A ·seguir ss anexa esquema da reqiâ'o onde aparecem em 

destaque as ETAs Cuba ta-o e Caixa 10 e suas respectivas 

linhas de recalque e distribuiçâ'o. 
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3.2 - Forma de Execuç~o do Trabalho 

3.2.1 - Reuso Potável Indireto 

Para alcançar o objetivo de se conhecer o coeficiente de 

mistura ideal ou da má:dma diluiç~o entre águas do Rio 

Cubat2o e Billings, de maneira que n~o houvesse riscos a 

saúde pública, realizaram-se alguns e:{perimentos· de 

laboratório, obtendo-se informaçbes sobre a presença de 

virus e bactérias através de análises de coliformes 

(totais/fecais), colifagos, e contagem de bactérias 

heterotróficas. 

O controle de THM, nas águas de abastecimento público foi 

efetuado a.través da mudança do ponto de ap 1 icaç~o de 

cloro na ETA de Cubat2o e do emprego de cloraminas como 

desinfetante alternativo, pretendendo-se reduzir assim a 

produç~o de THM, o que foi . -testado na ETA-CAIXA 10. 

3.2.2 - Reuso Industrial 

Pesquisou-se a maneira de fornecer agua n~o potave! para 

as indastr1as, através de levantamentos, consulta a 

arquivos, tomou-se por base relatório . especifico feito 

pela SERETE<~~) Também procurou-se estabelecer preços 

compativeis para forçar o uso adequado da água na 

indústria deixando de utilizar água potável para fins que 

n~o a flecessitem especificamente. Tal mecanismo . levou em 

consideraç2o a competitividade do · mercado. 

3.3 - Descriç:ro 

Indireto 

das ·· Experiência~ de Reuso Potável 

Foram realizadas e}:per1enc1as oe Laoora"t;órlo Vl?anoo-se 

·· conhecer melhor: 
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1- A capa c i da de de desinfecç:~o de alguns agentes 

desinfetantes e as consequências destas desinfecç:bes. 

2- O uso de carv~o ativado para reduç:~o de algumas 

caracteristicas negativ~s da água final. 

3.3.1 - Ensaios de Laboratório 

Local: Laboratório da ETA-Cubat~o 
Procedência da Agua: Rio Cubat~o e Represa Billings 

<Canais de fuga das Usinas Henry 

Borden> 

Periodo de estudo: 03/10/91 a 25/10191 

Equipamentos: Turbidimetro 

Reagentes: 

A~ua-Test (colorimetro) 

Condutivimetro 

Medidor de pH análogo 

Ozonizador "Ozon-Tec" Neo Life 

Aparelho Jar-Test 

Coluna de Carv~o Ativado Granular 

. <Tubo de PVC de 4" e 76 em de a 1 tura 

com torneira a 15 em da base> 

Agua clorada 

Hidr6xido de am8nio 

- ·Sulfato de aluminio 

Hidr6xido de Cálcio 

Acido sulfúrico 

Carv~o Ativado Granular tipo GL-20/40 

-<ATICARBO > 
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3.3.1.1 Processos 

laboratório 

de Tratamento Realizados em 

A: Adsorç~o com Carv~o Ativado Granular seguida de 

coagulaç~o, sedimentaç~o, filtraç~o e desinfecç~o com 

cloro. 

B: Adsorç~o com Carv~o Ativado Granular seguida de 

coagulaç~o, sedimentaç~o~ filtra~~o e desindecç~o com 

cloramina. 

C: Coagulaç~o/Floculaç~o/Sedimantaç~o, Filtraç~o e Desin

fecç~o com Ozona. 

D: Coagulaç~o/Floculaç~o/Sedimentaç~o, Filtraç~o, Desin

fecç~o com Ozona + Cloro Residual. 

E: Coagulaç~o/Floculaç~o/Sedimantaç~o; Cloraç~o; Filtra

ç~o e Carv~o Ativado Granular. 

OBS: Cada processo foi realizado em duas etapas: 

la: Usando-se apenas água bruta proveniente dos 

canais de fuga da Usina Henry . Borde~ <Billings)·. 

2a: Usando-se uma mistura de 50% de água da Usina 

(Biilings> +água do Rio Cubat~o <Barragem>. 

3.3.1.2 - Objetivos dos Processos 

Processo A: 

Reduç~o dos precursores organ1cos ce lHM possibilitando 

a desinfecç~o por cloro, e de um modo geral remoç~o de 

contaminantes orgânicos a inda · n~o identificados que 

podem ser . pr~judiciais à sadde humana. 
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Processo B :· 

RedLtç~o de precursores e 

n~o forma THM. Verificar 

mudan·ça do desinfetante que 

a capacidade da cloramina 

como desinfetante primário. 

Processo C: 

Tratamento convenci o na 1 u ti 1 i zando_-:se 

oxidante que n~o forma THM (oz8nio). 

Processo D: 

um .poderoso 

Ozonizaç~o p6s-filtraç~o co~ adiç~o de cloro residual. 

- Processo E: 

Mudança de ponto de aplicaç~o do cloro (intercloraç~o>, 

e adsorç~o por CAG p6s-filt~aç~o, para remoç~o dos 

subprodutos da desinfecç~o. 

3.3.1.3 - Procedimento dos Ensaios 

Processo A: 

- . A água bruta foi examinada quanto aos par~metros 

fisico-quimicos de: 

condutividade. Foi 

pH, cor, turbidez, 

coletada amostra 

alcalinidade, ·e 

para aná 1 i se 

bacteriol6gica: coliforme, . colifagos, contagem, padr~o 

de bactérias. 

~ Fez-~e passar 2,51 da água bruta pela coluna de carv~o 

ativad~ granular. 

Procedeu~se aos .· mesmos exames descritos acima, e a 

· coleta para bacte~iologia 

A água saida da Torre seria tratada em Jar-Test 

(coagulaç~o-f loculaç~o-sedimentaç~o> e fi 1 trada, porém 

isso n~o foi necessário devido a grande reduç~o da cor 

e turbidez <vide Tabs. 4 e ,5 nos resultados). 



A i1QUa provenlen"te ca 'torre foi submetlOa à êfesirifecç:~o 

com cloro, mantendo-se um tempo de contato de 40 

minutos. · 

Após o tempo de. contato foram coletadas amostras para 

.bacteriologia <m~ntidas sob refrigeriç:~o até chegada ao 

labora tôrio ) .• 

A água assim trata da, permaneceu ein · repouso por 48 . 

horas. Coletou-se ent~o, .amostra para determinaç:~o de 

TTHM~ 

OBS:Tanto as amostras para bacteriologia, como as 

amostras para TTHM foram enviadas para os respectivos 

laboratórios da CETESB/S~o Paulo. 

Processo B: 

O procedimento foi idêntico ao do processo A,mudando-se 

apenas o desinfetante. 

A água proven1ente oa torre TOl suome't1oa a oes1nTe~çao 

com c:loraminas na proporç:~o de 1:3 <am8nia; cloro>; 40 

minutos de .contato. 

Processo C: 

A ~gua bruta foi testada em Jar-Test utilizando-se 

apenas sul f a to de aluminio como coagulante C30 ppm> 

devido a alta alcalinidade e pH propicio :à floculaç:~o. 

A ~gua . trata da, decantada em 30 minutos, foi f i 1 trada 

~m papel de · filtro e . d~sinfetada com oz~nio. 
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Para a ozoniz.aç~o borbL~lho_u--~e· ar ozonizadC) prov~niente 

do aparelho "Ozon-tec" dL\rante lU m1nutos ·mantendo-se o 

tempo de ~ontato em 10 minutos ap6s o qual coletar~m

se amostras para a bacteriologia. 

Amostras de TTHM foram coletadas _ap6s 48 horas de 

repouso. 

As aguas bruta e tratada foram e>:aminadas quanto aos 

parilmetros: pH, cor, turbid~z, . alcalinidade, e 

bacteriologia. 

As amostras de TTHM e de bacteriologia foram enviadas 

para os l~borat6rios da CETESB/S~o Paulo, como as dos 

processos anteriormente descritos. 

N~o foi possivel quantificar a ozon~ produzida durante 

o tempo de ozoni zaç~o face a falta de recursos no 

laborat6rio da ETA. 

Processo D: 

procedimento idênticos ao processo c, somando-se apenas 

aplicaç~o de cloro ap6s ozonizaç~o <CRL de 1,0 ppm>. 

A mesma seguência de determinaç~o dos par~metros 

citados acima repetiu-se neste processo. 

Processo E: 

A água bruta em Jar-Test 

sed.imentaç~o > • 

(coagulaç~o-floculaç~o~ 

~pés - a sedimentaç~o procedeu-se a desinfecç~o com ·cloro 

<intercloraç~o> e filtraç~o. 
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Após a água tratada passou através da coluna de carv~o 

ativado granular. 

Idem para os parAmetros ahalisados a~ima. 

3.3.2 Experiências em ETA coin . Intercloraç~o 

Cloraminaç~o para Reduzir a Formac~o de THM. 

e 

Entre '19BQ · e 1986 foram coletados dados nas · ETAs da 

Grande S:to Paulo e na ETA piloto da ETA Cubat~o, sendo 

portanto uma pesquisa de campo, com a finalidade de 

verificar a melhor alternativa de tratamento para impedir 

que subprodutos de desinfecç~o chegassem a torneira ào 

consumidor.24 

As alternativas mais viáveis sob o ponto de vista 

econômico e operacional foram: 

a> Mudanç~ de ponto de cloraç~o: 

Testado na ETA-Cubat:to em 1989. 

· b) Aplicaçao de cloraminas - pesquisa d~ campo-ETA-Caixa 

10 .em 1991. 

3.3.2.1 Mudança de Ponto de Apl icaç~o de Cloro ou 

Intercloraç~o na ETA-3-Cubat~o 

O sistema foi composto por uma linha de PVC de 4,0 pol., 

conectada a um ejetar e dela partiram 15 difusores de 

3/4' pol. de tubc PAD, que distribuíra~ a soluç~o de água 

superclorada. Os di fusores foram fixados com 

paralelepipedos <macadame> no fundo da canaleta de água 

decantada. 
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A cloraça"o __ foi fe·i ta 

·pré..:.cloraçcro para 3 

i nterc lo r a çâ'o ._ 

tranferindo-se 5 ppm- de; cloro 

ppm na .- pré-cloraç~o -e 1 , _5 - -ppm 

da 

na 

Foi feito · um monitoramento de cloro residual livre na 

entrada e saída dos filtros. 

3.3.2.2 - Aplicaç~o de Cloramina na ETA~Caixa 10 

A cloraminaç~o consiste na aplicaç~o de 

amoníaco na proporç~o de aproximadamente 

gás · cloro e 

3:1 na água 

bruta. Para isto foram utilizados dois dosa dores 

colocados em abrigos separados, por questâ'o de segurança. 

Para o gás amoníaco adaptou-se um dosador de cloro 

executante pequenas mudanças internas. 

Para verificaç~o da eficiência do sistema foi realizado 

um acompanhamento da qua 1 i da de da água f i na 1 na rêde de 

distribuiçâ'o quanto aos padrbes físico-químicos <pH, cor, 

turbidez, cloro residual> e bacteriológicos (coliforme 

total e fecal, bactérias heterotróficas). 

Para isto, foram coletadas um total de 85 amostras 

durante o pe~iodo de 31/10 a 06/12/91. 

Todas as análises citadas foram realizadas nos 

laboratórios de contrôle de ·-qualidade da SABESP-SANTOS. 

utilizando-se as técnicas descritas no "standard Methods 

for The Examination of Wate·r and Wastewater" 17a.Ediçâ'o.3 
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3.3.3 levantamento de Resultados de THM na Rêde de· 

Distribuiç~o das Cidades de Santos e Cubat~o. 

O . levantamento foi feito a parti r dos resultados dos 

relatórios mensais da CETESB. 

Quatro amóstras mensais das redes de distribuiç~o dos 

municípios foram recolhidas e · analisadas, sendo dois 

pon~os para Santos e uma para Cubat~o somando-se um total 

de 57 a ná 1 i ses, correspondentes ao per 1 ode de 1989 a 

1991. 

Como está amplamente divulgado na literatura 

espec1aiizada, a reaçWo da formaç~o dos trihalometanos é 

extremamente lenta. Portanto conhecer-se os resultados do 

sistema produtor sem se saber qual o incremento durante o 

perc~rso desde a reservaç~o e rede de distribuiç~o 

tornaria o estudo incompleto. · Assim decidiu-se examinar 

qual o alcance dos THM nos pontos mais extremos da rede. 

3.3.4 - -Amostragem- Técnica de Coleta 

- Trihalometanos 

Foram utilizados frascos de borossilicato com capacidade 

minima de 2,5 ml. Nas amostras foram adicionados 2,5 a 

3,0 mg do agente · redutor sulfito de sódio, a fim de n~o 

permitir a formaç~o de THM após a coleta. A amostra foi 

coletada de modo a n~o permitir .a entrada de bolhas de ar 

nos frascos que a seguir . foram agitados por um minuto. As 

análises foram realizadas até no máximo de 14 dias após a 

coleta. 
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- Bacteriológicas 

Frascos de borossilicato com capacidade de 125 ml~ 

contendo 0,1 ml de tiossulfato de sódio 10% para amostras 

de água clorada estereli::ados a 170-lBOoC, a tampa e a 

boca· dos f r ascos foram cobertos com papel metálico antes 

da esterili::aç~o. 

Após a coleta, os frascos foram mantidos sób 

t•ef r i gera ç~o, e envia dos i medi a tilmente ao laboratório d.-:1 

CETESB em S~o Paulo. As amostras foram coletadas dentro 

das normas para exames bacteriológicos. 

3.3.5 - Método de determinaç~o 

Trihalometanos 

A técnica utilizada para determinaç~o de THM em águas de 

abastecimento público foi a cramatografia gasosa, através 

de dois métodos ~ásicos aprovados pela USEPA - Agência de 

Proteç~o Ambienta 1 dos Estados Unidos. S~o denominados 

geralmente por "Purge and Trap" e "E>:traç:~o Líquido

Liquido". As aneilises realizadas pela CETESB- Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental, foram por nós 

acompanhadas. 

- Bacteriológicas 

Foram feitos exames na água bru~a e tratada de: 

Coliformes totais e fecais (indicadores de poluiç~o de 

origem feca 1); 

Contagem de bactérias Heterotr6ficas (avaliaç~o das 

condiç~es sanitárias do sistema>; 

Colifagos (presença de virus). 
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Para a detecç~o de coliformes foram utilizadas as 

técnicas de tubos múltiplos e de Membrana Filtrante, 

(e~pregando-se equipamento Millipore). 

As análises 

Methods for 

ediç~o~. 

seguem as técnicas 

the Examination of 

descritas no "Standard 

Water Wastet•Jater", 17•. 

Necessário é ressaltar que outros testes importantes, 

como os de enterov i rus e testes de Ames (observaç~o de 

mutágenos>, n~o foram efetuados devido a grande 

quantidade de amostras que seriam precisas à cada 

determinaç~o, visto que a amostragem deveria ser 

realizada nos ensaios de laboratório com "Jar-Test", o 

que inviabilizou assim a possibilidade destes exames. 

3.4 - Reuso Industrial 

Os levantamentos feitos na regi~o de Cubat~o serviram de 

base para os cálculos de custos do sistema de 

abastecimento industrial. Isto foi feito através de 

alguns formulá rios que est~o coloca dos em ane::o, tendl1 

por objetivo a demanda de água industrial, tais como: 20 

I Identificaç~o 

li LocalizaÇ~o 

III Consum~ de água nos últimos ·anos 

IV Variaçbes mensais d~ consumo de água industrial ao 

longo do ano 

V Qualidade da água industrial (atual e desejada) 
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VI Problemas de abastecimento 

VII - Va::l:les médias resti-tuídas ao Rio Cub.at~o e/ou seus 

a f lL:entes 

VIII Reservatórios e:dstentes na Fábrica para atender 

aos Picos de demanda 

IX Previs~es de consumo de ~gua · para os próximos anos 

X - Custos unit~rios atuais 

3.4.1 -Consulta Cadastral 

A consulta cadastral foi realizada nos arquivos da 

SABESP/ S~o Paulo e Baixada Santista.~~ 
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4 - RESULTADOS 

4.1 - Reuso Potável Indireto 

4.1.1. - Ensaios de Laborat6rio 

A tabela 03 mostra os resultados de pesquisa de TTHM em 

diversos processos de tratamento utilizando-se as águas 

da represa Bi 11 i ngs, e uma mistura com 50% do Ri o 

Cubat~o. 

TAB.03-EFICitUCIAOEVMIOSPROCESSOSPARAREOUÇft.OOETTKv1 

PROCESSO MISTURA mM(UgJTJ OBSERVAÇCES 

A (100% B;llings)• 2i1 DosaDam cloro: 100 ppm 
Tempo contato: 40' 
CRL: tJ) ppm 

A fi)% Binings + 5.6 Dosagem cloro: 70 ppm 
50% borragam)- Tempo contato: 40' 

B (100% BllllnQS) 3.3 Dosagem cloramlna 
(clorotemonla) : 3:1 
Tempo contAto: .CO' 

8 C'iQ% Bllllngs + 2.0 Dosagem cloramlna 
50% Barragem) (ctoro/amonia) : 3:1 

Tempo contato: ..(()' 

NO 10'borbutamento 
c (100% Billi~s) (apllcaçao da ozonto) 

10'tontato 

NO 10'borbutamento 
c !lO% Billings + (tplicaçt'lo da oz ónio) 

50% Dallragam) 10'tontato 

~.7 Tempo borbulhamento (ozOnlo): 10' 
o (100% Billinus) Tempo contato: 5' 

Clero RasiduoL 1 ppm 

NO Tempo borbulhamento (ozOnlo): 10' 
o (>O% Billings + Tampo contato: 5' 

50% Barranem) Cloro Residual: 1 ppm 

NO Dosagem: 50 ppm 
E (100% Bllllngs) Tempo contato: -40' 

NO Dosagem: 50 ppm5 
E (50% Bllllngs + . Tempo contato: ..(()' 

50% Barragom) 

OOS: • Canalu de fug.21 da usina Henry Borden em Cubatão 
- Agua bruta do Rio Cubatão 
- NO: ri~o d~-t~cbdo 
- TOóH as ~foram eo4.tadas 48 hOI"H ep6s o~ 
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As tabelas a segui r mostram o comportamento inicial do 

carv~o ativado granular face aos par~metros de cor e 

turo1aez, alcalinidade e condutividade. 

Destaque-se a reduçao de cor e turbidez observada. 

A da tabela 04 mostra as características fisico-quimicas 

da, água bruta e . a tabela 05, mostra as mesmas 

caract~ristica~ para a água ap6s o carv~o ativado 

granular; 

diluiçefes. 

neste caso pode-se examinar em várias 

TM.04- CI\RACTERISTICAS DA ÁGUA DRlJTA QUANTO A ALGUNS PJ!R!wET'ROS 
FISICO-QUÂMICOS 

PH COR TIJRBIDEZ ~c,ôliNIDADE COUDUTMDADE 
-

BILUNGS 7.3 75 "·o 110. 340. 

BARRAGEM 6.5 30 3,6 13. 43. 

TA8.05- C'..t\flACTERISTICAS FfSICO..QU~11CAS DAÁGUADRUTAN'ÓS CAG. 

PH COR lURBIDEZ ALCAJ..INIDADE CONDUTIVIDADE 

BllliNGS - 100% 9,7 2,5 0,3 220 510 

MISTIJRA- 80% 9,6 2,5 0,3 183 430 

MISTIJM- 60% 9,6 2.5 o·;3 150 390 

MISTIJRA- 40% 9,6 2,5 0,3 123 340 

MISTURA- 20% e.• 2,5 0,3 115 ~o o 
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As tabelas 

tratamento e 

06 e 07 apresentam vários processos de 

os respectivos resultados dos test e s 

bacteriológicos em épocas diferentes usando-se somente 

água proveniente da represa Billings, considerada a de 

pio r qua 1 i da de, e que portanto poderia causa r ma i ores 

riscos à saúde pública. 

Para melhor avaliaç~o dos resultados bacteriológ i cos, 

deveria ser utilizada a mesma técnica de análise em todas 

as amostras, para que todos os resultados, tanto de ~gua 

bruta e tratada, pudessem ser apresentados de i ·orma 

quantitativa. Entretanto por falta de maiores recursos 

para a pesquisa essas técnicas n~o foram desenvolvida s . 

T/\8.06 • EFICI~NCIA DOS PROCESSOS QUANTO A DESINFECÇÃO 
(1° EXPERIMENTO -10/10) 

N.M.P d" co!ifonne/1 00 ml Baclerias Coifagos 

PROCEDt!tiCV\ Heterotróftcas UFP/100 ml 
TOTAJS FECAJS UFC/ml 

~ua Bruta· 3 3 
Blê!ngs: 5,0.10 30 4,6.10 1035 

-
Água Brut~-

3 após C31V~O 
ativado Granular 70 7 1,5.10 635 

-
ft.gua 1'r~t a d ~ -
Pro c eu o A 

P-U SENTES 1-J.JSENTES 1 PRESENTES (tloro) 

A.gua Trntada • 
Processo B 

AUSENTES AUSENTES 1 PRESENTES (rloramlna) 
-

.Ã4Jua Tratada -
Proceuo C 

PRESENTES PRESENTES 300 PRESENTES (Ozonlo) 

Not~: Tcc.ios O-' pr()ceuos foram reaizados usando-se apenas jgua proveniente dos canal; 
de fuga da Usina Uenry Borden 
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TA8.07- EFICI~NCIA DOS PROCESSOS QUANTO A DESINFECÇÃO 
(2° EXPERIMENTO - 25/'10) 

N.M.P de coliforme/100 m! Bacterlas CoEf<igos 

PROCEDi:NCJA HettBrctróflcas UFP/100 ml 
TOTAIS FECAIS . UFC/ml· 

~ua Bruta-
27 

4 
Bi!5ngs 2,8.10 1,5.10 50 

Agua Bruta-
após carvão 4 
ativado Granular 300 300 1.2.10 05 

Agua Tratada -
Processo A 

AUSENTES AUSHITES 1\USENTES AUSENTES (cloro) 

Água Tratada -
Proces:ro B 

AUSENTES AIJSEfiTES NJSENTES PRESEtrrES (clorarnina} 

Agua Triltada -
Processo C 

PRESENTES PRESENTES > 6.500 AUSENTES (Ozonio) 

Ho1a; Todos os processos foram reaizados usando-se apenas água proveniente do:i canais 
de f!J!.}~ da Usina Henry Donten 

4.1.2 - Inter-cloraç~o na ETA Cubat~o 

-

As tabelas a segui r mostram resulta dos opera c: i o na i s da 

inter-c:loraçâ'o quanto a c:onc:entraç~o de clol~o residual 

livre <CRL> na entrada e saida dos filtros. 

A primeira inter-c loraç~o:: ocorreu durante o per iodo de 

21/08/90 às 11:00 horas a . 23/08/90 às 13:00 horas 

<Tab.OB>. 

A segunda teve inicio em 20/11/90 às 9:35 horas t? foi 

paralisado 23/11/90 às 9:00 horas <Tab.09>. 
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Em ~mbos os testes, a suspens~o da inte~cloraç~o . acorreu 

devido a problemas operacionais, devidamente discuti.dos 

no ·. i tem 5. 

Pode-se observar na tabela do dia 20/11 que 2. 

distribuiç~o de cloro nos decantadores esteve totalmente 

anormal apre~entando amplitude muito grande, pois obteve 

valor m~ximo 10,5 e valor mínimo 0,6, e isto se repetiu, 

pois pode-se veP o resultado de > 20 ppm de cloro ~.s 

10:00 horas no filtro 11 e zero nos filtros 7,- 8 e 10, 

portanto o processo esteve sem controle. 

TAB.rn:J - CLORO RESIDtJ~iL LIVJIE MS EKTRADAS OOS FI LTJlOS E AGUA 
FltiflL (21/08 A 23/08/~8) 

CLORO :RESIDUAL LIVRE UlG/L) 

MTA 110M F1 rz F3 

21/80 . H:BO 3,1 2,9 2,9 
15:00 2,6 2,5 2,4 

22/00 U'9: UlJ z.& z.a 2,5 
11: ElO f), C) 1.8 1.2 
1s:ea J,B ?.,n 2,3 

23/M El9:en 1,8 2,2 2,1 

OB3.: Fi Itr-o B9 et11 raforw.a 

• Fllt.ro 11 na rac..eMJa 

}'4 rs F6 

2,-t 2,5 2,ó 
1,9 2,3 2,2 

z.z 2,'J z.s 
1,2 1.2 8.9 
2,9 2,!; 2,2 

1,7 1, 7 2, o 

n fB na ru F12 

2,5 2,5 2,? 2,9 2,2 
2,2 2,B 2,1 2,4 1,8 

z.a z.a 6,5 •6,3 9,7 
6,7 8,5 e.s 1,Z a.G 
3,9 2,f:l 8,6 B,B IJ,f. 

1, B 2,6 1,3 1,5 1, B 

H20 fii'!r'IL 

2,6 
1,8 

-
3,2 
Z,Z 
?.,6 

2,1 

A t~dla da9 dosa~en~ aplicada~ ea 22/fl8 fora~ dc:Z,B7 p~ n~ pre-cloraçao. 

2 .. 21 PPII na lntercloNção, 

8.24 PP" na poa-cloraçlto. 
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l~B. 69 - CLORO RESIDUAL LJ~IJl! Nt18 ENTRADAS 008 FilTROS E f!IGL"A FI l'fAL 
(26/11 Á 23/11/9~) 

CLOnO RESJ~t LJVnE (NG/L) 
DATA HORA Fi r2 F3 f.t FS F6 F7 FO H8 H1 F12 UzO FINAL 

29/11 m:aa 5,7 5,5 -1,9 4,9 5,7 S,Cl 7,S 5,5 5,f) 3,5 3,2 2..,-t 

11:00 3,0 3,5 3,8 - 4,7 3,5 5,5 4,3 2,3 13,0 2,-t z,s 
12:88 5,5 5,4 5,5 5,2 3,(, 3,9 5,5 5,3 2.4 6,8 2,2 3,0 

13:88 11,9 10,5 5,3 S,B 4,1 4,6 9,2 6,1 2,& 2,8 1,0 3,5 

1-1:00 3,1J 4,4 1,2 1,7 4,6 2,4 1,6 2,2 8,(, 3,1 8,8 3,6 
15:08 2,8 1,2 1,9 z.s 3,5 l:,S e, c. 1,B o, o l,[J 1,e 2,6 

211'11 1El:OO 2,2 Z,'J z,s - z,t - 3,9 - 1, 7 4,1 1,9 2,2 
11: P.3 3,8 3,2 2,8 - 2,8 - 6,4 - 1,9 3,5 2,1 2,6 
12:00 3,2 3,8 Z,'J - 1,9 - 4,0 - 2.3 3.1 2,7 2,-4 

13:63 3,6 3,7 3,4 - 3,0 - 3,3 - 1,f) 3,5 2,1 2,5 
14:00 1,& 2,1 2,El 2,f:l 1,6 2,D 1,7 2,8 1,& 1,9 1,0 2,5 
15:00 1, 7 1,& 2,6 2,2 1,9 t,CJ 2,1 1,4 1, 3 z,o z.a 1.7 

22:111 09:00 1, 1 1.1 1,B 0,9 1,1 1,2 8,9 8,9 1.B 1.1 1,2 3,3 
1B:I3B 2,5 2,5 1,9 2,2 .2,6 1,2 1,5 1,3 1.3 2.~ 1. 'c' 2,2 
11:00 3,0 2.7 2,8 2,2 2, 2 1,0 1,9 1,6 1.3 3,8 1,2 .2,5 
12:1)H 1,5 1,8 1,1 M,'J 1,B 1,1 1,8 1,2 1,0 1,2 1,1 2.1 
14:00 2,Z z.t 1.0 1,8 1.7 ~.'3 1.1 1,"3 8,4 2,8 1,2 2,3 
15:00 2,6 2,5 2.a 1,8 2,a 1,6 2,1 2,4 B,S 3,5 1,5 :z,z 

23111 81J:Efl 18,8 13,8 >28,8 <ZO.D 17,8 (28.(1 12,7 1e,o 8,7 5,5 5,2 5,9 
1EJ:ee 1,8 1,7 1.-3 22 3,1 1,2 e, e e, e e,B >213,6 13,8 12,2 
11: eu - - - - - - - - - 11,11 1U,8 3,1 

ODS: rtl~ro B9 CM reforMa 

4.1.3 - Cloraminas 

A tab.10 mostra os resultados de acompanhamento dos 

testes da cloro-amoniaç~o quanto à eficiencia bactericida 

na água final e na rede de distribuiç~o 

Foram e:{ami nados . os resultados de coliformes 

totais/fecais <indicadores de poluiç:!o feca 1) , e 

bactér'ias h e tem t r ó f i c a s para avaliaç~o das condiçeJe s 

sanitárias da rede. 

Os parâmetros físicos-químicos, principalmente cor e 

turb i de:::: e CRL s:!o também e:{ami nados, pois au:.: i 1 iam no 

diagnóstico de resultados anSmalos na água tratada. 
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TAB.lO - MDNITORANENTO DOS TESTES DA ClORD-AH!lriiAçAD NA ETA-CAIXA 10 
(31/10 A 06/12/91! 

PROCEDENCIA DATA pH 1COR ' TURBIDEZ 

REDE 1 31/10 8,2 2,5 0,29 
REDE 2 8,8 2,5 0,34 
REDE 3 9,1 2,5 0,18 
ETA-FINAL 9,2 2,5 0,17 
BRUTA 7,8 2,5 0,13 
BRUTA 7,6 2,5 0,17 

R1 01/11 6,9 20,0 1.;-30 
R2 · 7,4 2,5 . 1,20 
R3 • · 8,o 2,5 Q,38 
ETA-FINAL 3,2 2,5 0,57 

R1 04/11 6,3 ·zo,o 0,52 
R2 .6,8 2,5 0,22 
R3 H 6,9 · 2,5 0,23 
ETA-FHIAL 6,9 2,5 0,16 
BRUTA 6,0 7,5 . 0,53 

Rl 05/11 6,2 35,0 4,10· 
R2 6,5 5,0 0,34 
R3 6,5 15,0 0,79 
ETA-FH~AL 6,6 2,5 0,24 
BRUTA 6,2 2,5 o, 17 

R1 Ob/11 7,0 7,5 0,57 
R2 7,3 2,5 0,33 
R3 7,1 2,5 0,27 
ETA-FlllAl 7,1 2,5 0,17 
BRUTA 6,7 2,5 0,21 

Rl 07/11 6,9 2,5 0,31 
R2 7,0 2,5 0,22 
R3 6,7 7,5 0,42 
ETA-FINAL 6,7 2,5 0,10 
BRUTA 6,7 2,5 0,11 

R1 11/11 6,8 15,0 2,40 
R2 6,9 10,0 2,80 
R3 7,0 2,5 0,10 
ETA-FINr~L 6,7 2,5 0,10 
BRUTA 6,6 2,5 0,12 

R1 21/11 6,9 30,0 2,0 
R2 7,1 2,5 0,25 
R3 7,0 2,5 0,23 
ETA-FINAL 6,6 2,5 0,12 
BRUTA 6,5 2,5 0,18 

R1 22/11 7,3 15,0 1,60 
R2 7,4 2,5 0,19 
R3 7,4 2,5 0,22 
ETA-FINAL 6,8 2,5 0,10 
BRUTA 6,7 2,5 0,10 

OBS: Ocorrencia· de chuva: * media 
u fraca ' 

Bacterias 
Cb CüLIF/!OOml Hetei'Dtroficas 

CT CRL TOTAL FECAL IJFC/ r.tl . 

1,2 o,o <1 - 2 
1,8 o,o 4 - 13 
2,0 o,o <1 - 6 

\ 

2,2 o,o {l - . 12 
- ·- <2 <2 . -
- - <2 <2 -

-0,7 o,o <1 - -
2,3 o,o <1 - -
2,4 o,o <1 - .-
3,0 o,o <1 - -
0,4 o,o <1 . - 3 
1,4 0,1 <1 - 10 
1,6 o,o <1 - 50 
2,0 o,o (1 - 9 
- - - - -

0,1 o,o <1 - -
1,3 o,o <1 - -
1,1 o,o <1 - -
1,9 o,o <1 - -
- - - - --

0,6 o,o <1 - 1 
1,7 0,0 <1 - <1 
1,3 o,o (1 - 1 
1,5 0,1 <1 - 1 
- - - - -

1,9 o,os (1 - 134 
0,9 o,o 21 - <1 
2,0 o,o <1 - (1 
2,2 o,o <1 - 2 
- - - - -

0,3 0,1 (1 - 3 
o,8 o,o <1 - 220 
1,6 o,o (1 - 7 
1,7 o,o <1 - 68 
·- - 80 20 -
0,4 o,o <1 - 2 
1,8 o,o (1 - 2 
1,4 0,1 <1 - 3 
117 0,1 - - -
- - - - -

1 ,o o,os <1 - -
;,1,7 0,1 <1 - -
1,7 0,05 <1 - -
1,8 0,01 <1 - -
- - - -

Cont. 
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COtiT. 

TAB.10- t'rOlHTORAM~NTO DOS TESTES DA CLORO-AMDrHAç~O t:A ETA-CAIXA 10 
<31/10 A 06/12/91) 

PROCED81CIA DATA pH co~ TURBIDEZ 

REDE I 25/11 7,1 20,0 1,60 
REDE 2 7,2 5,0 0,22 
REDE 3 7,3 2,5 0,22 
ETA-FINAL 6,5 s,o 0,25 
BRUTA 6,8 5,0 0,22 
~- 27/11 7,2 20,0 . 1,70 
R2 7,1 5,0 0,21 
R3 f 7,2 5,0 0,3 
ETA-FIIlAL 6,5 2,5 0,14 
BRUTA 6,8 5,0 0,15 

RI 28/11 7,1 15,0 1,5 
R2 7,1 5,0 0,28 
R3 f 7,2 s,o 0,32 
ETA-FltiAL 6,7 2,5 0,19 
BRUTA 6,6 2,5 0,2 

R1 02/12 6,1 15,0 1,4 
R2 6,2 s,o 0,24 
R3 I 6,2 s,o 0,32 
ETA-FINAL 6,0 2,5 0,19 
BRUTA 6,7 2,5 0,17 

R1 03/12 6,6 20,0 1,6 
R2 6,9 7,5 0,34 
R3 6,7 5,0 0,27 
ETA-FINAL 6,6 2,5 O,l 
BRUTA 6,2 2,5 0,1 

RI 04/12 7,0 25,0 1,2 
R2 6,9 7,5 0,34 
R3 6,9 5,0 0,31 
ETA-FHIAL 6,2 2,5 0,11 
BRUTA 6,0 2,5 0,12 

R1 15/12 7,1 25,0 2,5 
R2 7' 1 15,0 1,5 
R3 7,2 5,0 0,4 
ETA-FHIAL 6,3 2,5 0,3 
BHUTA 6,5 2,5 0,26 

R1 06/12 7;3 7,5 0,22 
R2 7,4 2,5 0,14 
R3 7,2 2,5 0,10 
ETA-FINAL 6,2 2,5 0,10 
BRUTA 6,3 2,5 0,10 

OBS: Ocorrer~ia de chuva: 1 fraca 
H a;.edia 

B~cterias 

Cl2 OLIF /IOOi!! l H2terotrof i c as 
CT C f\ L f DTAL FECAL IJFC/u. l 

0,3 o,o 26 - 420 
1,4 o,o <1 - 3 
1,4 o,o <1 - 6 
1,6 o,o <1 - 4 
- - <1 - -

0,2 o,o 26 - 35 
1,2 0,1 <1 - 1 
1,0 o, o~ (1 - 2 
1,9 o,o <I - 2 
- - <1 - -
- - (I - <1 
- - <1 - <1 
- - <1 - 6 
- - (1 - 1 
- - - - -

018 o,o <1 - 3 
1,7 o,o (1 - <1 
1,4 o,o <1 - <1 
2,0 o,o (I - <1 
- - 300 80 -

0,2 o,o <1 - 30 
1,6 o,o <1 - 15 
1,5 o,o <I - <I 
I ,6 o,o <1 - 13 
- - - 80 -

0,2 o,o <I - 7 
0,7 0,2 (1 - 1 
0,7 0,0 <1 - 9 
1,8 o,o <1 - 4 
- - - 80 -

0,4 o,o 13 - 15 
0,9 0,05 <1 - 2 
1,2 0,05 (1 - 4 
1,0 1,7 <1 - 5 
- - - - -
- - <1 - -
- - <1 - -
- - (1 - -
- - {1 - -
- - - - -

.. 
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4.1.4 - Variaç~o de TTHM na rede das cidades da Baixada 

Santista. 

Nas tabelas a seguir podemos encontrar as média~, o 

número de análises, os valores máxim6s obtidos, as 

percentagens nas devidas· faixas de variaç~o de TTHM para 

o per iodo de · 1988 a 1991, para as cidades de Santos e 

Cubat~o. 

'll'tEI.1!.- RJ:SULTADQS D.J: TTHn MA CID~X D~ SR"l'OS 

MO PERIO•o ~~ 1989 A 1991 

'ITH11 (ug/l) 

Madia. ate 1991 48.BZ 

n• elo amostrao 39 

.. axiMo ate 1991 1B9 

•inir:no ai;~ 1991 18 

'I'A:M.l.Z - DISIJUDUICOO DOS HEUUL"IADU:S DE TTHrJ n"'R:l\J':ES 

DK FRIK~S SIGMlFICATIV~S DE V~LORE8 

T'IHn (ug/l) 

6-50 58-?9 88-106 >180 
n~ de l\111\ost.raa 26 8 2 3 

porcent.a!Jem &&.7 26.5 5.1 7.7 

'111\JJ. 13 - lil:SULTnDOS :D:J: TTIIn HA CIDt'dU: VE CU'll\1\'Ií\0 

NO PXRIODO D~ 1989 A 1~1 

'ITHM (ug/1) 

Media. ate 1991 4[]. 96 

n• da amostras 18 

Maxfuo a. te 1991 178 

•in:iaa a. te 1'991 13.1 
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IAB.1~- DISIHIBUICAO DOS RE~~IftDOS D~ TTHn AIH~LS 

DE FÃIHÃS SIGMIFICATIUAS DE UALORES 

TTHI'I (ug/ l > 
8-58 58-?9 88-168 >180 

~ de a•~tras 13 1 2 2 

porcentagem 72.3 5.5 11.1 11.1 

Na figura 09 apresenta-se a va riaç~o mensa 1 de TTHM n a 

cida de de Santos nos períodos de 1989 a 1991. ~ possível 

visual_izar que na maior parte~ do período, os resultados 

se mantiveram abaixo do parâmetro má x imo permitido. 

.. 

... 
""' ,. 
ue 

·-i_ 
~ 
~ 

· ' .':..·. 

&1WIJI NMinq 

TI ... - S- "f-'1 

~· ·":'. 

.·. 

1111 • ., - WIJIJIICIIO SftZOttAL Dfl COitCZJIT~ •r: TTHn M MiiJft J'JitAl. .JSllUaiJDfl 111'11 CJ-Jt •1: 8Mft03-IU' 

IW) ~fOIIO - .-1M - ,,., ,_ 110Untlllt0 - J,.,t . 

4.2 .- Reuso Industrial 

Estudo de caso sobre abastecimento de água Indus trial 

para a Bai xa da Santista. 
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4.2.1 - Levantamento da Demanda Industrial. 

A tabela a segL\i r apresenta o resultado das pesquisas 

realizadas através de qLiestionários <vide formulários em 

. ane:<o 1) .onde se obteve a demanda industrial total, 

requerida pelas indústrias. (0 assunto já é objeto de 

discuss~o pública e aqui s~o apresentados em 

matéria de A TRIBUNA do dia 20/2/90) <V.anexo 2> 

YAB.15 

DD1AHDAS Cl'l31's) POSI Cl){) Et1 
t<OME l>A ll'fDtJST R i f'i R"E.LACI'..O 

19Bet 199tt 2flfi!J 00 SAI 

C03Il'fl :1€1,88 :ta~ e :10,8 

RHODIA 8, 813 (E§,B13) ca,a13> 

Cf\RDOCLORO 6,23 CB~ 23) (fi, 23) 

Cbwm~o Santa Rita e,et.4 0~617 e,B2B 

Ge~o Paull$~4 Ltda 6,663 <e~ e63> (6,00'3) f"&VOr"I\Vtll 

()lb«-Adril'l S.A. 6,814 e~ct4 eJ,f)14 

DtGECLOR s.ç.. 0,881 (f.'l~ 001.) (8, 6(]1) 

Fe1-tll Jzante11 Unl«o e.at.-t B,MZ 8,542 

Patrocc:>que S.A. 8,605 (8,()85) ((),Ba5) 

Ultrafe~~t ll c 1) 8,360 (8, 36{)) (6, 300) 

Unlon Czu-bide s.n ~. U.1 B~ :111 8,1.:11 

&UUTOH\IS 18.713 16,834 18.837 

PETROBilAS OlPDCl 3.333 &,OOB '3.Bao 

FAFER 1,000 (1,006) c 1, 808) 

ULTMI<"F.:RTI L CZ> 1,.611. ( 1., 611) c 1, 611.) De3lf"nvor.avel 

Cia 8ant.!fJ·t.a do Papol 6,300 (H~368) C8,388) 

Ci&,Drns.de Est.lreno 6,4« (1}~444) (fJ,'l'l"'i) 

Costa tlon i :r: S. A. fJ,BB1 ca,oou (6,001) 

SUBTOTAIS ?,499 1.B,1Sf. 13, 1.5C.. 

CO!'Dnr.s e,s94 1~711 1, 79., 
IAP S. f"t. f},8&4 (8.~4) (f).fl6<1) 

MtiAH S.A. 8.812 (EJ, 812) (8,Bl2) 

SUDTOJAIS 1,.878 1.,70? 1.?67 Indr.:rinida 

tOTAIS GERAIS J.'3.3 ZZ,B 25,0 
. (Arredon,lndo:.) --
Hota: () lndir.~ quo, •~o h~Yendo prevl~ao~ Nan~eve-Ee o «lgarl~o 

anturlor 

Fonte. SEJlETE S. A. El't~EKIARIA - Siatelna da Aha~htento d8 ()guA 

para o Dl2trito Industrial de Cuhatao.2S 
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4.2.2 - Custo de Obras 

A tabela abab:o mostra o custo das obras da alternativa 

escolhida, com variaç~o de vaz~o, 6 que foi a . alternativa 

A, tendo a captaç~o situada nos canais de fuga da Usina 

Henry Borden. 

TAO. 16- CUSTO PRELIMINAR (US$) 

utJIDAOES Vazões (m3/s) 
0,45 1,40 5,69 

Captação e 450.000 1.700.000 5.700,000 
Eutaç.ão elevatória 

AdUç!.o ~t .. o l8go 
4.292.000 6.512.000 12.506.000 dt rtsorvzç!o 

-Lego de 
res.Mçio 237.000 494.000 782.000 

Canal da eduç&o . 75.000 88.000 118.000 

Barrag•m r1o Mogl 
152.000 152.000 152.000 

Eventual 
1.30L500 2.236.000 4 .814.500 

TOTAL 8.507.500 11.182.000 24.072.500 

Fome- ReJftlóri.o Técnico Preiminar do Si~ema de Ma:rtecimento de Água para a 
Cia.SiderúrgicaPauhta-COSJPA13 

· 

73 



5 - DISCUSSAO 

5.1 - Reuso Potável Indireto 

5.1.1 -Ensaios de Laborat6rio 

Da tabela 03 <Eficiência dos vários processos para. 

reduç~o de TTHM> pode-se observar o seguinte: 

1) Processo 

seguido 

A: Adsorç~o com carv~o ativado granular 

de coagulaç~o, sedimentaç~o, filtraç:~o e 

d~sinfecç~o com cloro. 

Em todos os processos testou-se duas condiçbes de água 

bruta, ou seja, somente água da represa Billings, que 

é considerada a pior condiç~o em caráter geral, e a 

mistura 50% de.Billings e 50% do Rio Cubat~o.· 

A e:-:periênc ia visou reduzir precursores antes da 

desinfecç~o por cloro que seria o processo através do 

qual · mais TTHM formaria. 

2> Processo 

seguido 

B: Adsorç~o com 

de coagulaç~o, 

desinfecçft'o com cloramina. 

carvft'o ativado granular 

sedimentaç~o, filtraç~o e 

A diferença em relaç~o ao processo A foi a mudança do 

desinfetante, trocando c 1 oro por c 1 oram i na que . é 

sabidament~ um desinfetante mais fraco. 

3) P t'ocesso C: Coagulaç~o, f locul aç~o, decantaç~o, 

filtraç~o, desinfecç~o com ozona. 

Trata-se do tratamento tradicional, clássico, contendo 

pré cloraç~o, mas com desinfecç~o por ozona ao final 

do tratamento. 



Ao se analisar a bibliograTia especializada fica 

patente que o oz8nio é um podoroso desinfetante, sendo 

inclusive de aç~o mais rápida que o cloro. ~ também um 

redutor de sabor, odor e cor, e age numa . faix~ ampla 

de pH.~~ 

4> Processo 0: Coagulaç~o, floculaç~o, sedimentaç~o, iil

traç~o e desinfecç~o com ozona mais cloro residual. 

A diferença em relaç~o ao processo anterior é a 

introduç:i'o de cloro residual. Como se sabe o ozônio 

n~o deixa residual na água, o que pode ser considerado 

como um ponto fraco no balanço das vantagens e 

desvantagens dos desinfetantes. Assim, buscou-se 

eliminar tal desvantagem e verificar se com isto 

haveria ou n~o aumento de teor de TTHM. 

5) Processo E: Coagulaç~o, floculaç~o, sedimentaç~o, 

cloraç~o, filtraç~o e carv~o ativado granular. 

Trata-se da 

CAG. Neste 

invers~o do processo A na 

caso o carv~o foi adicionado 

tratamento, portanto após a formaç~o de 

seria muito mais dificil de se remover. 

aplicaçil'o de 

no f i na 1 do 

TTHI'1, o que 

5.1.2 A Reduç~o de THM pela Mudança de Ponto de 

Aplicaçâ'o de 

Intercloraça'o 

Cubat:to 

Cloro para o Decantador 

Um Estudo de Caso para ETA 

As mudanças de ponto de aplicaçil'o de cloro nas ETAs podem 

ser feitas, retirando-se o cloro da pré-cloraç~o e 

passando-se a aplicar o: produto no decantador, bem 

próximo ao filtro ou no reservatório de água final. 

Na ETA 

e>:periência 

Cubat~o 

n~o 

por problemas operacionais esta 

apresentou resultados satisfatórios, 
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sendo entretanto, a canse lhado o pt'oced i menta em out t' as 

ETAs. 

5.1.2.1 - Aspectos Positivos que Induzem a Realizaç~o de 

Nova Experiência. 

~ o processo mais barato! para reduzir THM, que em ger~l 

gosa da confiança das pessoas ligadas ao tema, pela 

experiência de décadas com o uso de cloro. Portanto, esta 

deve ser sempre a primeira tentativa para reduzir THM em 

uma ETA, porque n~o haveria mudanças de desinfetante. 

Além disso poder ia h a ver reduç~o em ap ro:·: imadamente 301. 

nos custos · da aplicaç~o do citado produto, conforme dados 

da literatura. 

5.1.2.2 - Aspectos Negativos que Dificultam a Aplicaçâo 

de Cloro no Decantador 

Em a 1 gumas ETAs é poss i v e 1 que n~o haja reduç~o dos THI1. 

Entretanto, na ETA Cubat~o n~o se chegou a testar, se 

houve ou n~.'o a ta 1 reduç~o porque ocorreram problemas 

operacionais que impediram o funcionamento por um período 

mais longo. 

Os principais inconvenientes foram: 

Difusor inadequado de cloro; 

Fa 1 ta de cai :·:a de passagem que reuna toda a água que 

. sai dos decantadores e distribua para os filtros; 

Consequências da falta de caixa de passagem ou canaleta 

de distribuiç~o: 

falta de controle na dosagem em separado por cal no 

decantador; 

heterogeneidade nos residuais de cloro; 

falta de acompanhamento da experiência; 

falta de ajuste com difusores na ETA Cubat~o. 

- SoluçOes possíveis inclusive para a ETA Cubat~o: 
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1.) Instalaç~o de um ejetar para cada decantador, DL\ 

ainda, separar totalmente o sistema evaporadoJ•/clo

rador/ejetor, para cada decantador 

2) A outra forma para el iminaç~o da· pré-cloraç~o é 

lançar-se o desirifetante no reservatório de água 

filtrada.Este procedimento foi aplicado na década de 

60 no. Brasil, e na de 50 nos Estados Unidos. 

Novamente, ser~ o observados algumas vantagens da 

aplicaçfi'o no decantador ou seja: 

reduçft'o de THM; 

reduçft'o de custos pela diminuiç~o da dosagem do 

desinfetante. 

Entretanto n~o haverá proteç~o do decanta dm·, 

permanecendo os inconvenientes do levantamento de 

lodo do fundo e o surgimento de algas nas paredes do 

mesmo. Neste caso sugere-se que a e>:periência seja 

·efetuada em dois pontos: 

1> No decanta dor, mas em dosagens e>:tremamente 

reduzidas só para se obter as vantagens 

anteriores. 

2> No · reservatório de água filtrada com dosagem 

complementar . permitindo um residual de cloro de 

proteçft'o do reservatório 

cidade se houver e a 

abastecimento. 

de distribuiç2to 

respectiva rede 

da 

de 

77 



5.1.3 - Cloraminas 

A aplicaç:~o de cloramina como desinfetante primário na 

ETA-Cai:<a 10 tem sido bem sucedida, tanto no pr·ocesso 

operacional como na eficiência bactericida, conforme 

resultados apresentados na tab.lO relativos à água final. 

No sistema 

pontos de 

quanto ao 

de dist~ibuiç~o da 

contaminaç:~o, (rede 

par~metro cor em um 

tab.10 aparecem alguns 

1) e resultados anômalos 

mesmo ponto do sistema 

<rede 1) em aproximadamente 50% dos resultados. 

Os locais que est~o situados em pontas de rede que podem 

apresentar problemas tais como: 

1) acúmulo de resíduos, geralmente devido a baixo consumo 

o q~e dificulta a aç:~o do desinfetante; 

2) problemas da rede, tais como tubulaç:ôes velhas de 

ferro fundido ou · galvanizado, favorecendo as 

infiltraç:eJes. 

é possível que haja na amos t t•agem Ainda, 

podendo levar a resultados 

negligência 

falsos de positividade 

·podem ser 

descargas 

bacteriológica. Todavia, estes problemas 

prontamente solucionados através de 

sistemáticas com recoletas para análises, e/ou manutenç:~o 

das tubulaç:fles. 

5 .1.4 - Discussã-o sobre a Variaç~o de THM na Rede de 

Distribuiç~o de Santos e Cubat~o. 

Das análises de TTHM feit:as . pela CETESB e publicadas em 

rel~tórios mensais, pudemos extrair as médias do período 

de 1989 a 1991 observando-se que o valor médio esteve bem 

. abai>~o do padr~o máximo permitido (100 ug/1>. <vide 

tabelas 11 e 12) 
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Realizou-se também a distribuiç~o dos resultados 

col.ocando-se em grupos de 0--50, 50 a 79, 80 a 100 e > 
100. Pode-se observa r que a maior porcentagem esteve no 

grupo de O a 50 e que foram poucos os resultados acima de 

100, tanto para Santos como para Cubat:to. <tabelas 13 e 

14) • 

5.2 - Discuss~o 

Industrial 

dos Resultados Obtidos para Reuso 

5.2.1 - Algumas Consideraçôes sobre Problemas de Captaç~o 

e tratamento das Aguas 

5.2.1.;1 O rio Cubat:to e seus afluentes na regi~o em 

foco n:i'o têm capacidade, sequer, para a tender a a tua 1 

demanda das indústrias, cujc> suprimento hídrico só se 

tornou possível p~lo fato de que ~s usinas Henry Borden 

lançam no r i o Cuba t~o uma vaz~o média que é a ordem· de 

dez vezes a vaz:to média desse rio. 

A partir destas consideraç~es pode-se concluir que a 

sobrevivência do parque industrial de Cubat~o está a 

exigir que as usinas Henry Borden continuem descarregando 

vazôes adequadas no rio Cubat~o. 

Deve-se lembrar, a esse 

as auto r idades federais 

crescente deterioraç~o 

respeito, que 

e .estaduais, 

sanitária 

no inicio de 1975 

preocupadas com a 

do reservatório 

Billings,evoc~ram a possibilidade de alterar as condiç~es 

de opera ç:to do conjunto Bi 11 i ngs-Henry Borden, cessando 

de · recalcar à Billings as águas do rio Tietê que 

recebem hoje perto de 30 m3/s dos esgotos da Grande S~o 

Paulo - e desativando as usinas Henry Borden. A reaç~o 

das indústrias de Cubat~o foi praticamente imediata, 

tendo-se consubstanciado num rela~ório do CIESP - Centro 

das Indústrias do Estado de S~o Paulo, já citado, onde se 

indica claramente que se essas usinas fossem desativadas, 
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as atividades industriais no município de Cubat~o torna

se~iam praticamente impossíveis. 

N~o se sabe até que ponto esse relat6rio chegou a 

as usinas 

operaçi'!o 

sensibilizar as autoridades, mas o fato · é que 

n~o foram desativadas~ definindo-se que sua 

seria feita ern funç:to de um certo número de 

que n~o est~o ligadas às necessidades de 

limitaçbes 

gera ç:~o de 

energia, ou seja: 

controle de enchentes na Grande S~o Paulo; 

condiç:bes sanitárias no reservatót'io Billings. 

Essas decisE1es induziram ao estabelecimento de um 

conjunto de normas operacionais que implicam, na prática, 

em definir, ano a ano, para cada mês, um nivel mínimo e 

um nivel má~imo de operaç:~o. 

5.2.1.2 - Uma análise da variaç~o das vazbes das usinas 

Henry Bor~en, foi realizada com base em dados 

disponíveis da operaç~o dessas usinas. 

Observa-~e que a vaz~o diminui nos fins de semana, 

principalmente aos domingos e nos feriados. Assim, no 

periodo observado, as menores vazbes médias diárias 

situaram-se na faixa de 20 a 30 m3/s, com mínimo absoluto 

de 21,9 m3/s P.m 01/08/1971, o que é perfeitamente 

compatível ·com a demanda de projeto do Sistema de AÇJua 

Industrial, ou seja de 12 m3 /s. 

Os relatórios da SABESP informam que no periodo de 01/01 

a 15/05/1975, as menores vazbes médias diárias de cada 

mês variavam entre 49,0 e 5~,6 m3/s; no mesmo periodo de 

1971 essa variaç:~o tinha sido mais sensível, de 26,8 a 

93,7 m3/s. 
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Vantagens e Desvantagens dos Locais Destinados à 

Captaç~o da Agua Industrial. 

As consideraçbes tecidas sobre as vantagens e 

desvantagens das cinco possi v eis zonas para i mp 1 anta ç:~o 

das obras de captaça'o do SAI 5~0 apresentadas, 

sinteticam,=nte, na matriz abai:-:o <tab. 17), em fLtnç:~o da 

necessidade, ou n~o, ·de obras de:25 

- tratamento da água industrial; 

coleta e afastamento de efluentes industriais; 

- prevenç~o da intrus~o da cunha salina. 

TAB.17 VNITAGENSE DESVJIKfP.GENSDAS ZONASPftR!l. WVPVNrAÇ'ÁO 
OASCAPTAÇÓESDO SISTivCAOEAGUAINDUSTRLAL. 

OBRAS DE 
OBRAS PARA 

LOCAUZAÇÁO DA ~ASTAPAENTO 
EViTAR A 

TRATAMEf•ITO INTRU9ÁO DA 
CAPTAÇÃO DE ESGOTO 

CUNHA SAUNA ---
A Montnnte dos C11nals da M)()SSivEl:VAZÁO ISLFICIENTE 
Usina Henry Borden 

Nos canais: cus U$ln:~ Htnry 
NÃO AAo NÃO 

Bord~n 

Entre o ponto d•3 hmç~monto H;\() rv.\o dos e,,u.tnWs dD PETROBRÁS Sfvt 

Entrt o ponro dt lr.nçl1mtntx:l 
dos etluent~s da PETROBRÁS Stw1. SM NAo 
e s barragem dtJsoa represa 

-
A junntt dll bllrn!gtm 
PETROBr~s SM SM SM 
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5.2.3 - Consideraç~es de Ordem Qualitativa para a Escolha 

da Melhor Alternativa 

Além dos parâmetros econSmicos e fin~nceiros, existem 

outros aspectos a .serem considerados na seleç~o da melhor 

alternativa, ou seja: 

5.2.3.1 - Grau de Complexidade do Sistema 2~ 

Deve-se distinguir os problema~ de implantaç~o e aqúeles 

de caráter operacional. 

A alternativa A apresenta o inconveniente de exigir 

assentamento de duas 

diâmetro, .atravessando 

1 inhas de 

praticamente 

aduç:ft'o, 

toda a 

de grande 

cidade de 

Cubat~o: note-se que isto poderia· implicar também em 

custos de · dificil previsft'o, em raz~o da ocorrência ·de 

interferências. A alternativa B, além de ser de concepç~o 

mai~ compacta, tem as suas principais obras mais pr6ximas 

da COSIPA, principal usuária potencial· do SAI. 

No que ta.nge a complexidade operacional, as vantagens 

estft'o com a alternativa A, que dispensa tanto o 

tratamento da água como a coleta de efluentes 

industriais. A alternativa B requer uma ETA e um sistema 

·de afastamento de esgotos; todavia, as operaçbes estariam 

geograficamente bastante centralizadas. 

5.2.3.2 - Qualidade da Agua 

Estima-se que o grau de tratamento previsto para a 

alternativa B, venha a resultar numa água de melhor 

qua 1 idade, imp 1 ica ndo num menor custo adiciona 1 para as 

indústrias, no tratamento compl~mentar (para uso em 

caldeiras e outros processos que exigem melhor padr~o) do 

que no caso da alternativa A. 2~ 
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5.2.3.3 - Interferências:~ 

Interferência das obras do SAI com a usina 

e com a navegaç~o no rio Cubat~o além 

causada à rede hidrica. 

Henry Borden 

da pcii ui çi!to . 

A alternativa A interfere com a Usina Henry Borden, poste 

que a captaça·o deveria estar em áreas dessa Empresa, 

próxime. dos seus canais 

imprescindivel a autorizaç~o 

execuç~o das obras previstas. 

A alternativa B, por sua 

de fuga; ademais seria 

da Usina Henry Borden para 

vez, interferiria com a 

navegaç~o na parte baixa do rio Cubat~o; a construç~o de 

uma pequena eclusa solucion~ria essa dificuldade. 

Finalmehte, embora 

trecho situado a 

alternativa B n:to 

as obras 

montante 

devam 

de coleta de esgotos 

da barragem prevista 

alterar sensivelmente 

no 

na 

as 

condiçbes ambientais, ora 

trecho da ordem de 3,5 

constataria uma . melhora da 

prevalecentes exceto num 

Km do rio Cubat~o, ond~ se 

qua 1 i da de da água deve-se 

atentar para o fato de que, ao coletar ~guas residuárias 

industriais, a SABESP passaria a ser responsável pela 

poluiç:to decorrente do despejo desses efluentes, sem 

tratamento, a jusante da barragem. 

As implicaçbes deste fato s:to de dificil avaliaç~o. 

5.2.3.4' Indústrias Passiveis de Atendimento 

A alternativa A permitiria abastecer as indústrias da 

Regi:to, inclusive aquelas que n~o demonstraram interesse 

pelo SAI. Na alternativa B, a PETROBRAS, a ULTRAFERTIL 

S/A IND. COM. FERTILIZANTES, a COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ESTIRENO e a COt1PANHIA SANTISTA DE PAPEL <que fica a 

montante da ETA Cubat~o-vide mapa pg.42) n~o poderiam ser 

atendidas, em hipótese nenhuma. 
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A i ndt:1stri a 

industrial é 

qLie consumi ria 

a COSIPA, e o 

maior quantidade 

seu engajamento no 

de tigua 

programa 

tornaria viável todo o investimento. Em anexo, est~o atas 

de reuni€ro onde se discute a possibilidade de convênio 

entre a SABESP e a COSIPA <anexo 3). 
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6. CONCLUSCtES 

6.1 - Dos He_sultados de Reuso Potável Indireto 

6.1.1 -Dos ensaios de . laboratório 

6.1.1.1 - Fisico-Quimico 

a> Todos os processos 

através 

de tratamento testados em 

laboratório de: mudança de desinfetante 

primário (processos C,D>; remoç:~o dos precursores 

(processo A> e do tJ'ihalometano formado <processo E> 
ou ainda, combinando-se dois processos <B>, mostraram 

resultados satisfatórios em relaç~o a reduç:~o de TTHM 

<Tab. 03). 

Comparando-se o processo A com B, ou seja, utilizando

se cloramina em vez de cloro, o resultado da 

desinfecç:~o por cloJ'amina foi de positividade 

bacteriológica, comprovando que a cloramina tem menor 

poder desinfetante. Pudemos verifica r também, que no 

tocante a reduç:~o de THM, os dois processos mostraram~ 

se eficientes. 

b> Os testes feitos com carv~o ativado granular 

comprovaram sua efici~ncia na remoç:~o dos precursores 

orgAnicos dos THM, assim como dos THM formados, o que 

.permite a utilizaç:~o do cloro como desinfetante. 

c> Verificou-se, como mostra a Tab.05, uma grande reduç:~o 

da cor e turbidez da água bruta após passagem da mesma 

pela coluna de carv~o ativado granular, n~o sendo 

necessário em todos os e xperimentos o tratamento com 

coagulante. Nestes casos, ·ap-ós o tratamento com carv~o 

ativado . granular reaiizou-se,. apenas, filtraç:~o e 

desinfecç:~o. Foi constatado, um sensível aumento da 

alcalinidade, condutividade e pH. 
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N~o foi possivel, em vista do curto espaço de tempo, 

chegar a conclus~es quanto ao comportamento do carv~o 

ativado granular em relaç~o às mudanças fisicb

quimicas da dgua. 

d) N~o podemos oferecer qualquer conclus~o quanto ao 

coeficiente máximo de diluiç~o de água da Represa 

Billings às águas do Rio Cubat~o, uma vez . que ser-i<: 

necessário um maior número ·de diluiçbes e análises de 

outros parâmetros como o Teste de Ames e de metais 

pesados. 

6.1.1.2- Bacteriológico 

Embora os resultados do 10 experi mento tenham mostrado 

uma sensível reduç:~o da carga b~cteriológica na água 

após passagem pela coluna de carv~o ativado granulado, 

o mesmo n~o se verifica 

aumento 

no 2o e }:peri menta, pois foi 

bactérias constatado um do número de 

heterotróficas e coliformes fecais. 

Isto se .deveu, provavelmente, pela formaç:~o de um filme 

bacteriano em torno das partículas do carv~o ativado 

granular propiciando ai o desenvolvimento da flo~a 

bactet'iana, a e}:emp lo do constatado em outros 

expet'imentos com carva-o ativado granular. Hegistra-se 

por oportuno que um maior número de testes seriam 

necessários para se poder, com segurança, confirmar-se 

tal fato. 

A efici~ncia do cloro na eliminaç:~o tanto de bactérias 

como de virus, pôde ser comprovada, enquanto que a s 

cloraminas fo~am ineficazes na eliminaç~o de virus 

<mais resistentes à desinfecç~o que as bactérias). 

O resultado insatisfatório do cloro em a 

eliminaç:~o de virus do _lo experimento, se deveu, 
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provavelmente à . insuficiência . da concentraç~o do 

desl.n·fetante para atingir .o break-point. 

No caso do oz8nio, a insufici~ncia da aç~o desinfetante 

em ambos os experimentos ocorreu principalmente devido 

a falta de recursos técnicos para o desenvolvimento de 

uma adequada opera ç:~a de desinfecç:~o. Assim, n~· o f o i 

possivel obter os resLtltados esperados com o ozônio, um 

poderoso desinfetante. 

Por fim, poder-se-ia afirmar que uma avaliaç:~o mais 

o~jetiva dos resultados seria obtida com a adoç:~o de um 

processo 

melhorar 

adequado de ozonizaç~o que 

o conta to do desinfetante 

permitiria, n~o só 

com a água como, 

também, determinar a dosaQem correta do ozônio. 

6.1.2 - Reduç~o de THM pela Mudanç:a de Ponto de Aplicaç:~o 

de Cloro para o Decantador - INTERCLORAÇAO - Um 

Estudo Especifico para a ETA Cubat~o -

Intel izmente, devido aos problemas operacionais da ETA 

Cubat~o, a exp~riência aqui proposta, qual seja, a 

reduç:fro de THt1 pela mudanç:a de ponto de apl icaç:â'o de 

cloro para o decantador n~o foi coroada de êxito. 

Entretanto, . espera-se que se obtenha melhor resultado em 

teste a ser efetuado na ETA Piloto, que a 1 i ás, está em 

fase final de montagem; entretanto, prematura qualquer 

avaliaç:~o que aqui se faç:a. Mesmo a9sim é licito afirmar 

que a soluç:~o ora proposta é válida para outras Estaç:ôes 

de Tratamento de Agua, raz~o pela qua 1 e 1 a deve ser 

tentada, pois tem tudo para dar certo, basta que se tenha 

equipe, especialmente formada para acompanhamento dos 

testes, e persistência na p~squi sa, fatores considerados 

essenciais rtesse processo-piloto. 

Os problemas operacionais 

dificuldades hidráulicas . no 

houver vontade politica das 

ser~o resolvidos e 

di fuso r serâ'o superadas 

autoridades competentes 

as 

se 

e 
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identificaç:~o do pessoal técnico com os objetivos aqui 

declinados. 

6.1.3- Cloramina 

Du simples leitura do capitulo deste trabalho, o 

sucesso das e :,pel~ it.'?ncias realizadas na ETA-Cai::a 10, 

tanto no aspecto de reduçfro do Triha lometano como na 

desinfecç~o propriamente dita, salvo alguns problemas de 

rede, que ser~o sanados com o tempo, afigura-se absoluto, 

inconteste. 

Acresça-se a tal resultado, o sucesso obtido, ntto s6 com 

~ transformaç:~o de clorador para dosador de am8nea, como 

também em todos os testes de instalaç:~o dos equipamentos. 

6.1.4 - Variaç~o de Trihalometano na rede de distribuiç~o 

de Santos e Cubat~o 

Tanto os resultados de laborat6rio <Tab. 3) como os 

registros na ETA Cubata'o e na rede de Santos e Cubat:l'o 

( Ta b • 11 . e 13 > , e s t i v e r a m no per í o do das e:-< per i ê n c i a s , 

aq~ém do esperado, fato esse _que n~o permitiu uma análise 

mais conclusiva. 

caracterizaram-se 

Os 

como 

períodos 

períodos 

de altos valores 

de chuvas e 

sazonabilidade (época de ver~o) Fig. 09, que n~o s~o 

novidades, uma vez que, tais conclusbes já houveram sido 

apontadas, anteriormente. 

6.2 - Reuso Industrial 

6.2.1 - Em raz~o das consideraç:bes tecidas anteriormente 

e ap6s a realizaç:~o de algumas inspeç~es dé 

campo, foram definidas três alternativas básicas 

considerando-se três possíveis localizaç:ôes das 

obras de tomada d'água. 20 
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- Alternativa 1 

A captaç~o seria feita diretamente nos canais de 

descarga das usinas Henry Borden, antes que as . águas 

atinjam o rio Cubat~o. Evita-se, também, a poluiç:~o 

provocada pela~ indústrias localizadas na ~rea. 

- Alternativa 2 

A tomada ficaria situada à marge~ d1re1ta do r1o 

Cubat~o, pouco a montante da captaç~o existente da 

PETROBRAS.Neste caso haveria necessidade de tratamento 

mas, a ~gua a ser tratada n~o se misturaria com as 

residuárias das indústrias, exceto, as d~ COMPANHIA 

SANTISTA DE PAPEL. 

- Alternativa 3 

A. captaça'o ficaria na margem esquerda do rio Cubat~o, 

perto da CARBOCLORO S/A INDLJSTRIAS QUIMICAS, ou seja, 

em local mais próximo da COSIPA, o princial usuário 

potencial do SAI. Além do tratamento, seria preciso 

implantar 

efluentes 

montante do 

um sistema de coleta 

industriais lançados no 

local de captaç:~o, bem 

e disposi ç~o 

rio Cubat~o, 

como construir 

dos 

. a 

u.m a 

barragem no rio Cubat~o, que impediria a intrus~o da 

cunha salina até a captaç:~o. 

Verifica-se 

fei.ta pouco 

PETROBRAS, 

portanto, 

que a alternativa 2, isto é, com captaç:~ o 

a montante da e:·: i stente ,. de propriedade da 

resultou ser a menos favorável das três; 

para efeitos dos novos estudos, ser~o 

consideradas somente . captaçbes indicadas nas alternativas 

1 e 3; para . se evitarem possiveis confus~es, foi adotada 

uma nova nomencl~tura, qual seja: 

Alternativa A: Captaç:~o nos canis de fuga das usinas 

Henry Borden; corresponde à antiga alternativa 1. 
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Alternativ~ B: Captaç~o perto da CARBOCLORO; 

pende à antiga alternativa 3. 

corres-

6.2.2 - A alternativa A foi a escolhida, dentre outros 

dois esquemas ~lternativos, que prevê a captaç~o 

nos ·canais de fuga da usina Henry Borden. As 

razôes desta escolha foram: 

melhor desempenho econ8mico (investimento inicial e 

valor presente no fluxo de custos). 

menor risco de aumento do custos das obras em relaç~o 

as estimativas elaboradas. 

possibilidade de se poder, no futüro, atender as 

indús~rias que n~o manifestaram interesse pelo SAI 

(Sistema de Abastecimento Industrial>; vale lembrar que 

tais unidades se localizam, principalmente a montante 

da'EFSJ <Estrada de Ferro de Santos à Jundiai). 

- melhor perfil da tarifa média de equilíbrio. 

maior simplicidade operacional, por nt!o requerer 

tratamento de água, 

efluentes industriais. 

nem um sistema de coleta de 

6.2.3 - Todos poder~o ser beneficiados com este projeto 

de abstecimento de água industrial. 

SABESP, pelo . aumento da . receita, menoT' 

investimento, melhor abastecimento das indús-

trias e economia de água potável que seria 

màndado para as indústrias. 

6.2.3.2- A populaç:~o, pela possível redLtç:~o das tarifas 

ou pelo menos, com incidência menor de aumento 

futuros. 
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7 - RECOMENDAÇOES 

7.1 - Propostas Genéricas Sobre Reuso Potável Indireto 

7.1.1 -Que se mude o pon~o de aplicaç~o de cloro para 

ap6s a decantaç~o porque: lo) n~o haveria grandes 

alteraçbes no tratamento; 2o> a confiança c a 

maioria dos sanitaristas é muito grande quanto ao 

desemp~nho da desinfecç~o por cloro livre. 

7.1.2- Que se utilize cloramina somente quando a mudança 

de ponto de aplicaç~o de cloro n~o der bons 

resulta dos. Há do i s argumentos que recomendam a 

utilizaç~o de cloramina: 

a) A n~o formaç~o de THf1 durante a desinfecç~o, 

ou se forem formados, dever~o estar em niveis 

insignificantes 

b) O menor custo do que o de outras técnicas 

similares, como a do di6xido de cloro e cRrv~o 

ativado. Entretanto, deve-se frizar que tal 

n:Yo vale como regra gera 1, devendo ser 

estudado caso a caso, com toda a segurança que 

uma e':peri~ncia nova necessita, para n~o 

trazer riscos, por se tratar de Saúde Pública. 

7.1.3- Que se verifiqúe a influ~ncia do pH na formaç~o 

de THt1, isolando-se o sistema produtor e rede de 

distribÚiçfi'o, e alterando-se as faü:as de pH no 

decorrer da experi~ncia. 

7.1.4 - Que outras açbes, tais como o estabelecimento de 

medidas efetivas para a proteç~o dos mananciais, 

e a implantaç~o de rotinas de descargas na rede 

sejam, também enfatizadas. 
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7.1.5 - Que se inicie o estudo do tratamento biol6gico de 

água potável, a exemplo do Japa'o que há mais de 

uma década vem utilizando com sucesso est8 tipo 

de tt~atamento 

opera c i o na 1 , e'm 

estudo deste 

para água potá v e 1 em "escc.l a 

esta çetes de mais de 1 m3/s. O 

assunto poderia trazer como 

consequência na'o s6 a reduç~o de gosto e odor mas 

também tOl~na r o tra tarnento da água mais natura 1 

podendo h a ver a inda grande reduç:a-o das despes3s 

concernentes a aplicaça'o dos produtos químicos. 

7.1.6- Que se dê continuidade aos estudos de aer·aç~o, 

na' o s6 para e v i ta r a forma ç~o de THt·l, como para. 

melhoria do gosto e odor, e principalmente para 

reduç::l'o . de 

quimicos. 

custos de aplicaç:~o de produtos 

7 .1. 7 - Que se estude a reduç:lro dos 

de THM no investimento em 

treinamento de técnicos. 

custos das análises 

equipamentos e no 

7.2 - Propostas Genéricas para Reuso Industrial 

7.2.1 - Que haja a divulgaç~o das teorias de reuso 

industrial como elemento essencial para aumentat~ 

a receita das empresas púb 1 i c as de Saneamento, 

considerando-se · que a venda de água industrial 

poderá se constituir em e:-:cel ente fonte de 

receita e concorrer para reduç~o dos problemas de 

falta d'água. 

A reduç:a'o de falta d'água levaria na-o s6 a 

minimizar os incamodos à populaç:~o como também a 

melhoria da saúde . pública, pois~ press~o interna 

das ~ubulaçbes evitaria a possiblidade de entrada 

de liquidas poluidos na rede de abastecimento 

público. 
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7.2.2- Que parte d a receita auferida na aplicaç~o d a s 

· tecnologi a s de reuso, em particul a r, c 

abastecimento de água industrial, seja aplic a do 

em pesquisa , pois ainda há muito que se fa~er na 

quest~o referente ao reuso de água. 

7.2.3- Que se utilize em outros locais do Brasil, como 

S~o Paulo,pol' as águas finais da s 

esta çe!es de tratamento de esgotos, que tem este 

tratamento a nivel secundário~ pois as suas águas 

seriam facilmente 

industrial. 

aplicáveis ao consumo 

7.2.4 - Que as pr6prias indústrias da Capital e da 

7.2.5 

Bai:{ada, iniciem ou incrementem a sua reciclagem 

<reuso interno) das águas, evitando assim a 

' poluiç~o dos rios que ficariam com boa ~ualidad e , 

e poderiam ser aproveitados para f i ns 

industriais. 

Que se crie legislaç~o especifica o 

forneci mente/compra de água i ndust ri a 1, uma v e:: 

que n~o se justifica que a empresa pública vá 

captar água a mais de 150 km da produç~o e que a s 

indústrias usem água potável para fins n~o nobres 

com perda de numerário para ambos e com prejui::os 

ao . abastecimento público. 

7.2.6 -Que se inicie estudos de sistema duplo de 

distribuiç~o de água, principalmente para 

abastecimento de água industrial para postos de 

gasolina e indústrias situadas na área urbana d a s 

cidades. O custo deverá ser compensador e o s 

estudos e a instalaç~o 1 i nh~ c:;_ - -. - .-- - , 

financiamento poderá ser feito pelo Governo 

Federal por 6rg~os tais como BNDES, entre outros. 



7.2.7- Que as águas captadas nos rios, lagos, etc.,sejam 

cobradas e que se implante um sistema que torne 

obrigat6ria a reciclagem das águas poluídas pelas 

industrias ou que o lançament o do e-fluente 

liquido s6 seja permitido a montante da captaç~o 

como aliás, já é lei em Cubat a-o. A finalid ade 

as indústrias desta cobrança 

reaproveitar as 

é obrigar 

águas que fot'am captadas, 

tratamento. 

mais barato 

sem o necessário 

certeza torna rd 

o da água 

a 

A 

o 

já 

conspurcadas 

cobrança com 

tratamento e 

captada do que se 

reaproveitamento 

capta r uma nova quantidade. 

Ademais, teremos menor carga 

possibilidade de aproveitamento 

jusante da captaç~o. 

poluidora e 

das águas 

- 7.3 - Propostas .Especificas para a Baixada Santista Sobre 

Reuso Potável Indireto 

7.3.1 - Que 

ETA 

a SABESP proceda a cone 1 us:lo da montagem da 

Piloto, e 

e>:periências aqui 

crer que poder:i'o 

interessantes para 

Mais, que estes 

convênio com as 

que 

projetadas, 

prosseguimento 

pois tudo leva 

as 

a 

ser obtidas conclus'des muito 

o tratamento avançado de água. 

estudos sejam realizados em 

universidades, utilizando-se o 

corpo técnico das mesmas. 

7.3.2- Que se façam muitos outros testes com ca.rv~o 

ativado granulado para verificar principalmente, 

a sua viabilidade econômica e operacional, assim 

como se realizem testes complementares que tornem 

possivel comparar-~e ~ eficiência de vários tipos 

de Carv~o Ativado Granular. 
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7.4 - Propostas Especificas para a Baixada Santista Sobre 

Reuso Industrial 

7.4ftl - Caso sejam aplicadas as· idéias de reuso 

industrial para a Bai>:ada Santista aqui e:-:postas 

e se · como consequência obtiver um aumento 

substancial 

industrial; 

objetivando 

da receita pela venda desta 

ent~o deveriam 

a reduç:fi'o da 

ser iniciados estudos 

ta ri f a residencial. 

Entretanto, n~o se recomenda, como boa política, 

a isenç:~o total da tarifa residenci~l, o que 

estimularia os desperdícios de água. 

7.4.2 - De bom alvitre, estudos visando o abastecimento 

de água industrial para as empresas que ora se 

instalam na parte continental de S~o Vicente, 

mais precisamente, nas imediaçbes de Samaritá, 

sejam iniciados. 

ativados · oriundas 

As águas finais 

das E.T.E. de 

de lodos 

Humaitá e 

Samambaia poder~o ser aproveitadas e constitui~em 

em fontes passíveis de utilizaç~o, reduzindo da 

mesma forma as dificuldades de abstec imento da 

regiã-o. 

7.5 - Recomendaç~o Geral 

Que as Empresas Públicas de Saneamento invistam mais em 

tecnologia e em recursos humanos, incentivando seus 

funcionários a cursarem mestrado e doutorado, o que 

minimizaria os seus problemas de ordem técnica, 

ofet~ecendo à popul aç~o serviços de melhor qua 1 i da de e, 

consequentemente contribuir para uma Saóde Pública de 

nível superior à existente. 
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A N E X O 1 

REF.: i tem 4. 2 -

Estimativas das demandas 

industriais 



Al\TEXO 1. 

· PESQUISA DE DS~l/,1\DA DE ÁGUA PARA USO D\DUSTHIAL 

NA R EGIÃO DE CUDATÃO 

I - IDENTIFICAÇÃO 

O 1 Raz~o Social O.J NÚmero 

O. 2 R a mo rlc Ativid a de O.~ Ano de ln s t a l aç ~o 

------------------------------------ ------------------------------------
0.5 Hunic:Í.pio 0.6 Bairro 

0.7 Logradc,uro 

J.--- - ------- --------------------------------------------- -- -
0.9 CEP 

·---·-·-------~---J 



lll - CO:'\SID·:O DE ÁGUA NOS ÚLT!NOS /11'\0S 

3 (em m /Hn o ) 
--~--------~-------Á-G_V_A---1-~-D-U_S_T_R __ I_A_L ____ ~~------·--Á-G_U_J._\ __ P_O_T_A __ \_'_E·-L---·-----

FONTE 

--------·-----~l~9-~7~J_:1~1~9_-7_-,_l:l=9_~_~_5TI_l __ 9_7_G~I_l_9_7_7_j_l_9_7_J~j1_9_7 __ 4~Í_~_9_7_5;1_1_9 __ 7~G__!~ 9 ; ~ 

NOTA: Indicar o tipo de t~atamcnto,sc 1Ôr o ·caso 



VATII AÇ CH~S ~~r~ S/\ I S DO CO:-\ SU1'l0 DE AG UA l ~DU STHI f, L 

/\0 LONGO DO ANO 

-------,,----------- __________ ___.__.__c:___jrJ_~.é.JL.:_l 
J-lÊS 

1:> o', ,' 'J' J': 

_,. __ ---~- J l- F o I N I·-~ }1 I A 
·-----· --- --·-

I I 
I 

I 



QUALIDADD DA ÁGUA INDUSTRIAL {ATUAL E DESEJADA) 

_o,_\n_o_s _____ -_I~ UNIDADE J .ATUAL 
---- -·----·-----1'--------

• :o r 

\J.rh.id.cz, 

il c a 1 in i d n d c 

lurezn t ot a1 

lutros 

tJC 

1-l'U 

tllg/1 de C o
3 

Cn 

mg/1 de co
3
ca 

li - PROBLE}L\S DE ABASTECI!·lf.:J\TO 

\s sina 1 n r , s u c in t n m c n t c os p l-in c i p a i s pro b 1 c r.1 a s cJ c c o r r c n i. c s 

la qualidade das águas atualmente captadas e das vazÕes 
. ( . 

hspon).VCl.s: 



~ 

VAZÕES }mDIAS RESTITUÍDAS AO RIO CUBATÃO E/OU 

SEUS AFLUENTES 

(em ~3/nno) 

l~OCAL DE 
ANO 

ESTITUIÇÃO I ' 

t L97J 19711 I 1975 I 1976 1977 

' 

·-



~Il - RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA FÁBRICA, PARA 

ATENDER.AOS PICOS DE DEMANDA 

NÃO D 
SUl D 

CAPACIDADE TOTAL: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m 3 



-

- PREVISÕES DE CONSIDJO DE ÁG'\JA PARA. 

·os PRÓXIMOS ANOS 

USO INDUSTRIAL 
FONTE UNIDADE 

( em m) /ano ) · 

USO SAl\IT ÁRJ O 



. l - · CUSTOS UNITÁHIOS ATUAIS 

lTEH 

un p a ra Us o Snnit~rio 



A N E X O 2 

Ref.: item 4.2.1-

Levantamento da demanda 

i nd LI s t r i a 1 • 



A Tftl!SUNA 1 8 F EV 1990 . . q f),L{ tf 

Região pode ficar sem água 
ein 20 anos 

A Baixada Santista poderá 
apresentar um quadro de grave 
crise hídrica nos próximos 20 
ano!', em decorrência do cresci
mento espontimeo do consumo 
de água. O ;~lcrta (oi feito pelo 
superintendente do Dcparla
ml!nto de Águas c Energia Elé- · 
grica (Dac.:c). Paulo Ikzcrril Jú
nior, durante a instituição do 
Plano Estadual de Recursos Hí
dricos. 
· Segundo Bl~zerril, as proje

ções do Consdho Estadual de 
Recur5-os Hídricos indicam que 
em 2010- para atender o abas
tecimento público, a irrigação e . 
o uso · industrial - o consumo 
na Baixada deverá ser de 43 mil 
litros por segundo, para uma dis
ponibilidaue de apenas 51 mil li· 
tros. Esse volumc .representa um 
crescimento de ll3,5 S~ em rela
ção às condições atuais. 

Hoje, a Baixada Santista utili
za 20 mil litros de água por se
gundo, sendo o complexo indus-. 

trial o maior consumidor, com 
13.200 litros. O abastecimento 
ptíblico absorve 5.ROO litros por 
segundo; e a irrigação, 1.000 li-
tros por segundo. · 

O superintendente do Daee 
disse ainda que a Baixada San
tista aprt:senta, para suas di- . 
mcnsões, recursos hídricos su- · 
perficiais abundantes e baixo 
potencial de exploração do ma
nancial subtcrr;inco, que é de 
apenas 3 a 20 mil litros de água 
por hora, por poço. O Plano 
Estadual de Recursos Hídricos 
determinou limites de cresci
mento para essas regiões, no 
sentido de compatibilizar as dis· 
ponibilidades com as deman· 
das. 

PRIORIDADES 

o plano considera o abasteci
mento urbano como prioridade 
máxima, isto é: n água só pode 
ficar disponível para outros 
usos com a condição de estar 
garantido um volume suficiente 

para atender a demanda domi
ciliar. Atualmente, os 51 mil li
tros por segundo disponíveis na 
Bacia estão divididos em águas . 
nobres (57~?-), que devem ser · 
aproveitadas para o abasteci
mento público, e águas boas 
(43% ), utilizáveis no abasteci
mento urb;1no c irrigação. 

A Bacia carncteriza-se tam
bém, segundo o Daee, por ser 
receptora de água altamente 
comprometida em sua qualida
de, da Bacia do Alto Tietê, do 
Sistema I3illings. através da Usi
na Henry Borden. Além disso, 
a Baixada exporta água para o 
ahastecimento da Regi;ío fvktro
politana, através do Sistema Rio 
Claro e ·da represa de Guarapi
ranga. 

ECONOMIZAR 
·rara atcn.dcr os 2 milhões de 

habitantes que a Baixada terá no 
ano 2010. será preciso um volu
me de 16,9 mil litros de água por 

segundo, com um crescimento 
espontâneo de 191~ em relação 
a 1990. Os técnicos recomen
dam, porém, que esse cresci
m~nto seja de apenas 19%, ou 
SCJa, um consumo de no máximo 

. ~ mil litros p6r segundo. 
Isso só será possível se a pró

pria populaç:io controlar me
lhor seu consumo. por meio de 
modificações nos aparelhos do- . 
mésticos; que permitam reali
zar um mesmo trahalho com 

. me.nos água e reduzir o desper
dfcJO. A demanda percapita na 
Baixada é a maior do E<•tado: 
678,3 .litros por dia, enquanto 
a médra recomendaqa é de 250 
litros por dia. por pessoa. 

A P.erda do sistema é de 74c-f. 
ou SeJa: da água captada para 
abastecm1cnto urbano. upcnas 
,26% retorna aos rios. O restan
te .é d~sviado por vários fatores. 
pnnctpalmcnte a infillraç<io em 
áreas não dotadas de rede cole.: 
tora de esgotos c por vazamen
tos. 



A. TRIBUNA 
e.=o.:-

1 8 FEV 1990 

Indú.strias são as maiores COI1Slll11iclcJras 
.·o complexo industrial é o 

maior con~umidor de água na 
l3~ixada. E h! <1grupa 4.1 grandes 
indústrias dos setores químico, 
pctroquímico, m;rCéinica c me
talurgia, que ulili .~am água em 
seu processo de p1 odução. Elas 
retiram 13millitrns de água por 
segundo. düctam ·~nte dos ma
nanciais, sendo o restan te su
prido por captações subterrâ-

agricultura quanto na indústria. 
De )()70 para 19!JQ, a irriga

ção na Baixada cresceu 39-l ' i(, 
passando de ó07 para 3 mil hec
tares, que consomem mil litros 
de água por segundo. Estudos 
indicam que tlcvcr;í haver qm 
crescimento tia área irrigada . 
para até 7 mil hectares. 

neas e pela rede pública. Segundo a Assessoria de Im-
nr:e_n __ sa o ~_• Sahesq, a popuLlç<í~ As proJeções indicam, para J;._ .:..L • - ·· 

o ·. ano de 2010. urna demanda da Bai xada pod~ ficar trarHuri-
industrial de 22.7 mil litros de la, Jiois não e:Xi~~_,_l_lQ_.rnomcn:
água por segundo, ou seja. um tq_~_igQ de dec;;ah.Jstecirncnto 

d de ;ígua em nenhum município. . aumento c 72 % em relação a . - -
1990. Para compatibilizar dis- Os problemas de falta d'á-
ponibilidadc e demanda, seria gua, na Baixada, ocorrem scm
récomend;ívcl um aumento de prc em pontos isolados. Em 
apen<Js SI Cf.. Para isso. será nc- Praia G randc. por exemplo, h<í 
cessário o desenvolvimento de prétlios que ficam superpovoa
novas tecnologi as . tanto na dos durante a temporada c o 

consumo torna-se mai or cb qtlr. 
a e<1pacidatlc das instal aç0l's hi
dníulicas. 

Também no Guan1já . o C:l r
naval c alguns períodos de te m
porada apresentam pico<; <k su
perlotaç5o em alr-uns b:1irro3 , 
nos quais· costuma oco~:rc r pro
blema de desahi.lstc cirncnto. · 
Além desses casos isolados . ~ó 
há falta tl ';ígua provocada por 
acidentes com adutoras. por 
exemplo. 

A Sabesp lembra, entrc1<111 
to, que é nccess:írio eco n <'~tlli :J 
no uso doméstico tia <i c. ua in 
clusivc tlevido aos aumc~1to~ rc
c.cntes nas taxas de con <; umu 
E possível reduzir o consumo 
durante o b:1nho, a la\'il~ctn de 
louça e carros c as brincàdc ira~ 
das crianças. 



A N E X O 3 

Ref. : i tem 5. 2. 3. 4 -

Industrias passíveis 

de serem atendidas. 



ATA DE REUJUXO 

ASSUNTO: .ÁGUA IHDUSTHIAL 

DA'rA: 20.013.91 

HOHÁRIO: 9,30h 

LOCAL: SRB (SAnESP) 

PAnTICIPI\frfES: 

SABF.;,P: 

Jono Paulo ·Tavares Papa - SRI3 

Carlos Lopes dos Santo~; ATB 

P~rsio de Ara~jo Fir,ueir~do - DTE 

Flávio !1odl' i r,ue s Corrê a ·- DHD 

COSIP/\: 

Em1lio Antonio Arantes 

Sidney Porto 

GeÍ'f.;on Nicol<.1u Palma 

Jos~ Tavares de Rezende 

O Eng. Sidney 

industri.al já 

A , 

expos que o projeto de f"ornccimento de agu~: 

existe há um ano. t uma alternativa ~ar~ 

aproveitar manancial disponivcl. Existe a vontade de comprar, 

mas se esbarra na questão do preço c no investimento que a 

COSIPA deverá r.azcr internamente. O custo da obra está avaliado 

em US$ 2~.000.000. 

A alternativa vi~vel seria o envolvimento de outras empresas, 

utilizando~se de um cons~rcio~ ou mesmo entre SADESP X COSIPA. 

A suseest~o da COSIPA seria cf"ctuar r.estões junto a outras 

empresas do · p~l~ industrial, pois a .tubulação de ár,ua que vo.i 

~basteccr a COSIPA, também levará 
, 
agua para essas er:·.prc s~1s . 

COSIPA poderia entrar com o f"ornecimcnto do aço p~l'<L a 

tubulai;no, visando amortecer os custos. Porém, para a realizn-

çõ.o do consÓrcio, hÓ ncc<::!ssidadc de saber se haverá viabilid~~clc 

de f"orncclwento de ~cua suf"icientc para todos. 

O Enc. .l oão Pau lo in f'onnou CJUe pelos dados que se tem, a COSIP /\ 

utilizaria 70% da Ó~ua a scr · f"ornecida. 

I .. . 



? 

, 
O Eng ·sidncy esclareceu que embora· a COSIPA va c ap t~u-- maior 

, -volume de ?gua, nao tem necessidade de seu uso total. 
, 

Portanto, acha que o melhor caminho 
n.bran.gênc i a. 

c um traba lho de maior 

O Eng. Carlos Lopes esclareceu- · que a grand e qu antidade 
, 
c 

evidentemente para a COSIPA. 

tamb ém ). t em necessid ade de 

pois a Rc~inaria ( de grnnde porte 
, , 

uma agu a especial; e um a linha 

di~crente. O restante é muito pouco. 

O Eng. Sidney disse que, em 1~ lugar, esse as s unto 

,cquac ionado tecnicame nte ·junto às empresas . 

Na hipÓtese de a SABESP obter :financiamento, a 

poderi a. razer as negociaç~e ~ para acertar pre ço s . 

deverá 

COSIPA 

ser 

, 
j a 

O Eng. Jo5o Paulo in~ormou que a SABE SP se coloca ; disposi ç~o 

da·COSIPA para ·~articipar . do projeto, mas n~o p a ra coridu zi-lo . 

Temos intércsse em p a rticipar com a tecnologia c estudo c 

podcremos ~orne cer todo o assessoramento necessário. No ent a n

to, alguém te:rá que coord e n a r esse assunto, sendo qu e esse 

alguém de~ c r~ estar envolvido com os interesses do P~lo. 

, , 
O Sr. Emilio in:formou que o orga o qu e teria interesse e a A.D. 

CUBATÃO, pois também envolveria o comércio. 

O Eng. João Paulo sugeriu um contato COSIPA X AD CUBA TÃO, 

extensivo ainda às indÚstrias •. para saber se compartilham do 

projeto. 

O Sr. EmÍlio informou que vai ~xpor a questão à Diretoria da 

COSIPA, a qual deverá decidir a ma neira mais adequ ada d e 

conduzi-la. Acl1a, no entanto, que o momento é oportuno, para se 

ap'tnr um fi nane i amen'to •. 

p Eng. Sidncy acrescentou que fora esse upor·Le ele Pecur s os, a 

~OSIPA terá que executar um investime nto inteJ'nO mui to grande, 

para fazer a distribuição de . ~cua. 

. .. I ... 



3 
-O Sr. Emllio disse ·trunbém que na frise atua l, previ soes sno 

impo é slveis, a nlvel de investime nto. Ha vendo interesse d o 

P6lo, a COS1~A definir~ uma linh a de conduta. 

O Eng. João Paulo opinou que, pela repre s entativida de d a COSIPA 

ne s se projeto, ela poderia levar essa questão p ara a v a lia l' 0 

.interesse das demais indÚstrias do PÓlo. 

O Sr. Emllio vóltou a afirmar que l e var; o assunto ~ Di retoria 

da COSIPA, para definição de um a diretr~z . No en tan to, c onside

ra import a nte que a SADESP levante a qu es tão qu a nto a n ece:.>si-
, 

daclc de agu a para o planej a me nto do cre s cime nto indu s t r i n l d;J. 

região. 

Em termos de "hoje", 
..... 

nao v e outra alternativa se n n o 
, 

o consor-
cio, parà o . d esenvolvimento ·d es s e proj e to. 

Quanto ~ ques t ã o de expectativa s da COSIPA, colocad a p e lo ~ng . 

Carlos Lopes, o Sr. Emllio informou que não h~ pre visão p nra a 

Sid~rurgia c este projeto dever~ perman e cer como e s t~~ a t & qu e 

surja uma variável para reativá-lo. 

O Eng. Sidney acrescentou que o mesmo nao será viáve l se m a 

h~pÓtese do consÓrcio. 

A~roveitando a ocasião, o Sr. Emilio colocou seu pe sso a l 

técnico à disposição da SADESP, informa ndo que a COSI PA t e m 

interesse em todas as idéias e projetos que surgirem c e s t ará 

de portas abertas. 

D Eng . . Sidney ressaltou que, independentemerite de onde se vai 

phcgar, o di~logo tem um aspecto importante, pois proporci on a a 

troca de informação, podendo sugir mu~~as possibilidades. 

Finalfzando, o Eng. João Paulo também colocou a ' SADESP a 

disposição, através do 
. 

Eng. Carlos Lopes , para . o suporte 

·técn~co que se fizer necessário. 

havendo a tratar a reunião encerrou-se ~s 10,30h. 



ATA DE REUNIT\0 

ASSUNTO: FORtlECHlE!ITO DE ÃGO/\ HlDUSTRI/\L PI\RI\ 1\ COSIPA 

DATA: 03/09/90 -

HOR7\RIO: 10,30h 

LOCAL: Sala de Reunião ~a SRD/SABESP 

PARTICIP/'diTES 

SABESP: 

• Eng. Dagoberto Antunes ~a Rocha - SRD 
• ·Eng. Car·los Lopes dos.Santos- ATB 

• Eng. Erwin Paulo Langner - BTE 

• Eng. ~5rsio de AraGjo Fig~eiredo - ORO 
• Adm. Antonio -de Cillo Leite - BAD 

:os I P/\: 

rn ~ . . s i d 11 e y p u r t u 

• Eng. Gerson Nicolau Palma 

. O Eng, Carlos Lopes relatou o andomento dos trabalhos no C1UC se 
~efcre ;s expectativas de se fazer um contrato _de co mp ra e vcrl 
da de ãgua industria~. As questões técnicas, ao que pa r e ce, e s 
t ã o b c m e n c o f.1 i n h a d a s • O p r o b 1 e m o e s t ã 1 o c a 1 i z a d o n o 5' rn o i t o c o -

mercial, ou seja, na questão do financiamento. 

O Eng. Sidney colocou a questão da · car~ncia de igua ~c boa qua

l i d a d e p a ~a f i. n s - .i n d u s t r i a i s , s c n d o q u e , c m c o n v c r s o c o rn o E n 9 . 
Carlos (opcs surgiu essa possibilidade de forncc.imcnto dessa 5-
gua pela S/\DESP. Comentou a necessidudc de se fozcr urn estud o 

de custo X beneficio, para que isto possu -ser viubilizado, o 

q u a 1 . p 1· e c i s a s e r f c i t o c o 111 c 1 a r e z a , d c rn o d o a s e e v i t J r J c o n -.; -

trução -dc urna obro sem serventia no futuro. 
. . . 

Ou t r o a s p c c t o o b s c 1· v a d o p e 1 o E n g • S i d n c y ê .:1 ·c o n f i.1 b i 1 i d J d c d o 

f Ü r ne C i 11) e Jl t 0 1 P 0 l $ U i d C i Ô C 11 ií 0 t C t• il ã 9 U a ( 0 Ja 0 a 1 t. C I" rl J t l \' ,1 > 

mas definitiva: SJlicntou _quc a COSlPA n5o tcrn rnuis de ondf' P'' -

9 J 1· 5: g u u d c b o a CJ lJ.1 1 i d '' d e p .1 r a f i m i n d u ~ t 1· i <1 1 ~ h J j J v i ~. t o q llt' o 

maiol·.problcr.tJ te m sido a hclcl-ogcncid.ldc da ii<:ju.l 



. 2 . 

o En~. Gerson acrescentou que, em convers~ com o· pessoal da 

SADESP em Sio ~~ulo, encont~ou g~andc ~eceptivid~de e inter e sse 
da mesma em fazer um convênio com a COSIPA. 

O Eng. Oigobcrto informou que este programa estã sendo. dc s cnv ol-. . . . 
vfdo exclusivamente no âmbito da Baixada Santista, pois, jã !l ã . . . 

algu.m tempo temos procurado novos rumos, tanto em termos de ab i1 ~ 

tecimento quanto de pesquisas, sendo que, atualmcn·te, de ntre es 
s e s t r a b a l h o s , o E n g • C a r l o s · L o p e s c s t ã c o o r d c n a n d' o o p 1· o g ,. <:1 m a . 
de igua industrial. 
A garanti a desejada pela COSIPA tambcm c nossa. Havendo int ere s 
se de ambas as partes, precisaremos analisar o proj~to a fi m de 
tentarmo s a viabilizaç~o do me~mo. 

O Eng. Ge r .son comentou que ji andou vc~iff~andó, junto ao l~ini sté 

rio da Aç â o Soctal, como se pode conseguir o financiamento 

O Eng O a gober~o acr~sccntou que · a ~ABESP jS fez um estudo c om 
v~lorcs, portanto, ji tem um esboço c, haverido uma definiç ~ o. 

P-- ., ...,r ... ,... ,.I~ cnrTnl\ --- ... - · ·- ,..-. ---~:- •• ~ :-.:-.:. ... - ... .- .-.. - ... __ ,.... , ~ 
\.J~ ... f-lU f., l,;-UU ~--.&.11\t pUfU \.(U\.: ..:>\: "VII .... tllU~J 1111\...IO.~IIIV.;J U..> 4~U " 

nt~es de forma a viabilizar o programa, ~embrando que hS um a c e r . . . -
ta preocupaç~o em relação i Let OrgSnica do MunicTpio. Se tiv e r-
mos uma garant.ia baseados nessa ·legislação, jã darer:nos um gr·ande 
passo. 

O Eng, Stdney estabe1eceu que, para avançarmoi, precisamo s de : 
191 Custos ; .ém função do . que. ~e d~terminarã onde serão utili z a 

dos. 
20) . Financiafuento: Para implantaçio do programa, seri necess5rio 

um disp~~dio; considerando que outras empresas pod~ 
r-ã·o p a r t i. c i p a r , c , i s to e x i g i rã um i n v e s t i r.1 c n t o .1 o~ 

go, ~estaria de saber . como a SADESP v~ essa qu e st ã o. 

O Eng. Da~oberto informou que quanto a esse aspecto a SADE SP cs 

ti .totalmente aberta~ visto não haver nada definido ~or enqu Jnt o. 
C i to u a l g um li s h i p õ t c se s , ta i s c o mo , · C o n s õ ·r c i ó · , I n v e s t i m c n to d J 

S,'\OESP, ou, havendo intcr·csse prÕprio da COSIPA. a viabiliz a çJ" o 
seria m~is rápida. 

. . . I ... 



O Eng. S'ldney "embrou que a ãgua colocada na porta da emprcsêt ·, 
demnndar\õ um investimento ·tnterno da C.OS(PA; seria um di s pên

dio grande mas i'nevitãvcl, 

. 
• O E n g , C a r 1 o s L o p e s 1 c m b t• o u ta m b em q u c a s a 1 te r n a t i v a s . q u e te -

111os envolvem investimentos da S/\BESP ou da COSIPA. No entanto, 
'vio sair da mesma fnntc e o que precisamos 5 sab~r quem tem 
mais facilidade de conseguir o financiamento • 

• O [ng. Dagoberto forneceu como custo estimativo, baseado em 

vaz~o, Cr$ 65,00/m3 (preços de hoje), lembrando que a COSIPA 
~at . prectsnr ter uma reserva (um lagol . 

• O [ng. Ca~los Lopes, a titulo de justificativa de~sa qucstffo da 

t i\ r t f a , i' n f o r m o u q u e n t u a 1 m c n t c j ã c o b t· i\ m o s · f o r n c c i m c> n t o d c ã -

gua d~ dfvcrsas empresas, tafs como, Volkswagen, Pedreira S~n

tana, etc, sugerindo que a ·coSIPA ffnanciasse o programa atra
vis de seus pr5prios recursos, junto ao BNDES e ap5s a SABESP 
fõr\« o .{lhi'ltimPnt.o oP.sse investimento nas contas de agua . 

• O Eng. Erwtn tamb~m · ~ugeriu que a COSIPA fo~necesse os tubos de 

chapas de sua fabricaç~o. pois a SABESP teria condiç5cs de ~xe
cutar.os projet~s 

O Eng 
têcnir.o 
senttdo 
éial • 

Sidncy comentou que almejam um -trabalho essencialmente 
enfatizando a import~ncia de concentrar esforços nesse 

Em ·torno disso ~escnvolver-sc-ã uma ncgociaç~o comer-

• O Eng Dagoberto salientou que essa preocupaçao da COSIPA tam

bcm c da .SABESP, porque vivenciamos problemas semelhantes. Por 
essa razão temos procurado fazer tudo dentro de uma linha téc
nica 

• o·Eng. Sidncy infor.n:C'u que farã a aprcscnt~çiío desse projeto na 
COSlPA e pt4 ctcndc ol>i.CI' ~penas um ·pnrcccr positivo da Prcs'idên
ç i a , c a m i n h a n á o , a 11 ~ s , p a r· a a q u e s t ã o do · C o n v ê r. i o • 

P r o s s c g u i n do , i n f o r m o u q u c , p a r a. 1 c lc:ur. c: n t c , ·v ~o f a z c t• c s t u d o s 

sobre a qucs~io do Investimento. 

. .. I ... 



. " . 
O E n g • C a r 1 os L o p e s a d i a n to u q u c 1 h c s e n v \ a rã um .1 c õ p i a do P ,. ô -

Hcmõ•·1 .a desta reunião, juntamente com uma proposta de custos, 

sendo que o Eng. Sidney pediu ·que lhe seja fornccidc todo o 

rna t c r i a l . g c r e n c i a 1 p os s í v c 1 , a f i m d c que p os s a m c l a b o r a r um ,. e -

latõrio, dando início aos trabalhos, ficando de contat~s concen

trados nele prõprio. 

Reun"5o encerrada is 11.30h~ 

' ) 
sR0_: /'1/90 
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