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F:ESUMO 

Inicialmente este tr-abalho conceitua r-eLlso de água~ 

apr-esentando os cr-i tér-ios e padr-ões de qual idade de água ~ par-a 

suas vár-ias modalidades. Em seguida estuda a ofer-ta e a demanda 

de água na Regi~o Metr-opolitana de S~o Paulo~ bem como apr-esenta 

uma r-etr-ospectiva das pr-incipais cr-ises no abastecimento da 

r-egi~o~ em ter-mos de quantidade e qualidade de água. 

Finalmente~ depois de r-esumir- os pr-incipais casos de r-euso 

de água em outr-os paises e em S~o Paulo~ o tr-abalho suger-e uma 

estr-atégia par-a o desenvolvimento da idéia do. r-euso potável 

dir-eto planejado na Regi~o Metr-opolitana de S~o Paulo. 



ABSTRACT 

At this work defines water reuse~ presenting rules and 

standard of the quality of alI kind of water. After that we study 

supply and demand of water in the S~o Paulo Metropolitan Region 

and also present the main water supply crises concerning ~uality 

and quantity. 

At last we sum up the main cases of water reuse in S~o Paulo 

and in another countries and al~Q suggest a way of development of 

planned direct reuse ir, the S~o Paulo Metropolitan Region. 



Todos os rios vâo para o 

mar~ e contudo o mar nâo 

se enche; para o lugar 

para onde os rios v~o~ 

para ali tornam eles a 

ir. 

Ecclesiastes 1~ 7. 
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I - I r" -:-RODUÇ~O 

1.1 - CONSIDERAÇõES GERAIS 

A Reqi~o Metropolitana de S~o Paulo - RMSP - que engloba 38 

municipios~ situa-se no Planalto Atlântico~ apresentando uma 

superficie total de 8.000 Km-;;::~ sendo 1.570 Km= LIt-banizados e 

4.234 Km~ correspondentes às áreas de proteç~o dos mananciais. 

A populaç~o é de 1:.~2 milhões de habitantes~ estando 9~4 

milhaes concentrados em Paulo, seu maior- municipio. Um 

aglomerado humano Que se move incessante e freneticamente através 

de um sistema de locomoç~o baseado numa frota automotiva de 4 

milhões de veiculos~ que lança cerca de 4 mi1 toneladas de 

monó~·:ido de carbono por dia em um meio ambiente que dispõe de 

apenas 2~8% de seu território coberto de vegetaç~o. 

Essa ~igantesca concentraçâo~ em que apenas cerca de 65% dos 

seus esgotos s~o cc. I etados e somE-n te cerca de 1(l~~ tra tados ~ e 

onde sâo produzidos 9~1 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos 

diariamente~ e)·:istindo~ além disso~ centenas de pontos criticos 

de enchente~ sem dúvida uma das mais espetaculares 

concentrações de problemas ambientais • J. 
J c.~ criadas pelo homem. 

A CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

(9) (1991), analisando a questâo das na Regiâo 

Metropolitana de S~o Paulo~ no sentido de levar sua participaçâo 

na das Nações Unidéls sobre 1'1eio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD-92)~ argumenta que "o modelo de 

industrializaçâo adotado mostrou-se incapaz de absorver o enorme 

contingente de mâo de obra à SLla disposiçâo ~ engrossado pela 
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legi~o de migrantes que diariamente chegavam a essas cidades em 

busca de trabalho~ de alimentaç~o e de moradia. 

Parte desse fabuloso exército de reserva foi absorvido pela 

construç~o civil que~ durante os anos de crescimento~ deu 

andamento às obras do Brasil Grande e aos sofisticados 

apartamentos que proliferavam nos bairros nobres das cidades". 

Além do modelo adotado n~o dar suporte a esse fluxo 

migratório~ o fim do " milclqre brasileiro" ~ caracterizado pela 

interrupçlo do aporte de capital estrangeiro que para cá fluia em 

troca de j Ut-OS a I tamen te compensadores para os tot-necedores de 

capi ta I ~ obv iamente ~ caUSOLl um empobrecimento da popu I açlo que 

aqui se assentou~ e que por falta de alternativa passou a ocupar 

as áreas de proteçlo dos mananciais de forma desordenada e 

aleatóric:\ . 

1\ . 
t-Iss~m !;;.endo. ao final dos anos parte dos 

habitantes dessa regi~o vivia em condiç5es de pobreza extrema e 

"seja inadmissível a tr i bui t- aos necessitados a 

responsabi I idade e:-:c I usiva pe I a pol ui ç~o de seu ambiente ~ temos 

que admitir que a pobreza e a deterioraçlo. ambiental slo efeitos 

e interrelacionados do mesmo processo global de 

desenvolvimento inadequado"~ conforme salienta a COMISS~O DE 

DESEN'v'OLV I t1ENTO E 1'1E I O AMB I ENTE DA ANÉR I CA LAT I NA E DO CAF: I BE 

( 11) (1990 ) . 

Obviamente se a deqradaç~o ambiental é consequência nlo do 

"desenvolvimento" ~ mas de um modelo particular e equivocado de 

desenvolvimento~ sendo entlo essencial uma mudança de dit-eç:~o~ 

esse processo fatalmente deverá a bLlsca e a 



implementaç~o de out~as to~mas de desenvolvimento~ de c~escimento 

econSmico e de tecnologias que sejam sustentáveis que~ em te~mos 

ambientais, que~ em te~~os sociais. 

o ~eap~ovei tamento dos sub p~odutos ge~ados pela atividade 

ant~ópica vem sendo apontado pelos especialistas em planejamento 

ambiental como uma das manei~as mais inteligentes e eficazes de 

ataca~ o p~oblema da poluiç~o~ na medida em que ao se ~eusa~ um 

dete~minado sub p~oduto~ em pa~ticula~ a ágLla~ diminuem-se as 

p~essões sob~e o meio ambiente~ tanto do lado da captaç~o desse 

~ecu~so como do lado da disposiç~o final dos sub p~odutos dessa 

atividade. 

Evidentemente n:;(o cabe à figLwa do planejado~ aposta~ no 

caos ambiental~ desca~tando as atuações a nivel de p~oteç~o dos 

mananciais. Pelo cont~á~io~ cabe a esse p~ofissional p~opo~ 

soluções pa~a essa politica. Po~ out~o lado~ também n~o lhe cabe 

apoia~-se totalmente nessa soluç~o~ uma vez que as causas 

independem de sua vontade. Além disso~ "é pt-eciso lemb~a~ que a 

maio~ia dos inst~umentos eficientes do p~ocesso de planejamento 

do uso do espaço s~o de ccu-áte~ p~eventivo" ~ at-gumentcõ'l AMAF:AL E 

SIL'vA~ C.C. (3) (1987) 2\ t-espeito do disciplinamento do LISO do 

espaço. 

Assim sendo~ além da p~oteç~o dos mananciais e de out~os 

inst~umentos de o~ganizaçâo te~~ito~ial. há que se ap~ofunda~ no 

estudo dos p~ocessos e ope~ações unitá~ias de t~atamento de água 

ditos "n~o convencionados"~ e:·:atamente pelo seu uso ~est~ito até 

t-ecentemente. 
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1.1 - OBJETI'·)OS 

Esta tese foi desenvolvida tendo em vista atingir tr&s 

objetivos: 

1~ Estudar a disponibilidade de água na Regiâo Metropolitana 

de S~o Paulo quando cotejada com a demanda~ ao longo do tempo; 

2~ - Mostrar que o reuso de água para fins potáveis já vem sendo 

feito nessa regi~o e de forma inadequada; 

3~ Apresentar o reuso planej ado das águas n:~o só como LIma 

a I terna ti va ao n:;ío p 1 anej ado ~ mas também como uma ferramen ta 

importante a ser utilizada no planejamento regional~ na medida em 

que a água pode funcionar como fator de desenvolvimento. 

1.2 - LIMITAÇ~ES DO TRABALHO 

Por raz5es que ficarâo demonstradas~ a questâo do reuso da 

água de forma genérica e em particular na RMSP~ é um assunto que 

n~o pode ser releqado a um plano secundário. 

Acredi tando nisso ~ nossa inten çâo era e I aborar um traba I ho 

bastante amplo e fortemente fundamentado em experi&ncias de campo 

que~ num primeiro momento~ acreditamos que teríamos o necessário 

apoio. 

Entretanto~ devido a falta de interesse que o tema suscitou 

à empresa na qual trabalhávamos naquela ocasiâo~ a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de S~o Paulo -SABESP-~ n~o foi 

possível garantir a necessária destinaçâo de recursos financeiros 

para as experi&ncias práticas que certamente enriqueceriam o 

trabalho. Entretanto~ como consequ&ncia de uma vida dedicada ao 



assunto~ foi possivel reunir informações provenientes 

c: .' 

de 

levantamentos de campo~ trabalhos de laboratório e encontros 

técnicos dos quais part1cipamos. tosse de forma direta como 

técnico~ ou mesmo indireta enquanto responsável pelo Departamento 

de Controle Sanitário da referida empresa. 

Assim sendo o traba I ho I imi ta-se à ci tac;:~o de casos da 

literatura internacional e nacional e ao registro de algumas 

experi~ncias efetuadas. 

E:ssas obsel~vaCões s2'ío necessárias para o E·ntendimento dos 

motivos que levaram ao estudo razoavelmente aprofundado da bacia 

da represa Guarapiranqa efetuado pela equipe de controle 

sanitário da SABESP. e a elaboraç2'ío de uma proposta efetuada para 

uma outra bacia~ numa aparente desvinculaç2'ío. 

Entretanto~ a idéia central é que a implantaç2'ío da proposta 

feita propicie dados e informações passiveisde utilizaç2'ío geral. 
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11 - MATERIAIS E M~TODOS 

;:\ elabc:a-aç~o deste' tr-abalrlO n:~o ter-ia sido levada a bom 

ter-mo sem que um levantamento t~o completo quanto possivel sobr-e 

a pr-ática do r-eLlSO de água ~ suas concei tuações ~ indicações e 

contr-a indicaç5es~ o houvessem pr-ecedido. Esse levantamento, que 

tivemos opor-tunidade de r-ealizar- por ocasi~o de nossa disser-taç~o 

de mestr-ado que ver-sou sobr-e o mesmo tema, n:~o só veio 

fundamentar- como também facilitar- o tr-abalho de tal mane1r-a que a 

tese pr-aticamente é um complemento e 

apr-ofundada do tr-abalho inicial. 

Assim~ inicialmente fizemos uma r-evisâo conceitual sobr-e o 

temcl, bem como Llm I evantamen to his tór- i co do t-euso de água no 

mundo e em par-ticular- no Br-asi I. Em seguida, a Regiâo 

Metr-opolitana de Sâo Paulo foi delimitada como ár-ea de estudo~ e 

a \/iabilidade do r-euso indir-eto planejado de água nessa t-egiâo 

foi colocada como objetivo a ser- estudado. 

Par-a atingir esse Objetivo, pr-ojetamos a ofer-ta e a demanda 

de água ao longo do tempo na r-eqi~o, e ver-ificamos a necessidade 

do r-eLlSO. Após constatar-mos sua necessidade e apr-esentar-mos 

algumas pr-opostas feitas anter-iormente por- diver-sos autor-es, 

desenvolvemos no capitulo V. uma p~oposta que constitue o cer-ne 

desta tese. 

Ao lonqo deste tr-abalho, sempre que possivel, os conceitos, 

os exemplos e os dados apr-esentados for-am r-emetidos a seus 

autor-es~ que for-am citados no capitulo VII. 
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11.1 - CONCEITUAÇ~O EM REUSO DE ~GUA 

A escassez natural de água~ devido às caracteristicas 

ligadas ao clima de uma regi~o ou a escassez relativa do recurso 

face ao crescimento e:·:cessivo da dema,nda~ atualmente é a maior 

preocupaç~o no p I anej amen to da uti I i zaç~o dos. recursos hidri cos 

para seus múltiplos usos. 

A forma clássica com que esse problema tem sido abordado~ ou 

seja~ a mobilizaç~o de águas natLlt-ais a distâncias cada vez 

maiores~ o que implica em custos cada vez mais altDs~ está longe 

de ser a soluç~o idea I ~ na medida em que interfere no 

eOLlêlcioncHTlento do problema nas t-egiões onde c:1 ágLla está sendo 

buscada. 

Assim~ a idéia da valorizac~o dos efluentes~ como forma de 

aumentar a oferta de água na regi~o onde ela é escassa. e/ou como 

alternativa à disposiç~o final dos esgotos onde essa disposiç~o é 

problemática~ vem sendo crescentemente considerada como uma 

possibilidade cada vez mais atraente. Somente para exemplificar~ 

podemos citar o caso de algumas regiões do nordeste brasileiro~ 

onde há escassez quase que permanente de água~ e a Regi~o 

Metropolitana de S~o F'aulo~ onde a escassez é relativa face à 

demanda. 

O fato mais evidente que comprova o crescente interesse da 

comunidade técnica por esse assunto é a frequincia com que o tema 

vem sendc. abord'::ldo pe I as pLlbl i cações técni cas especia I i zadas de 

todo o mundo. 
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E:·:atamente devido a essa grande quantidade de informações 

que está sendo colocada à disposiç~o da comunidade técnico

cientifica sobre o assunto quase diariamente é que se tOI~na 

importante urna uni formizaç:~o do j arg~o técnico para um mel hor 

entendimento do assunto. 

1I.2 - DEFINIÇõES ADOTADAS 

De forma geral~ o reuso da água espontâneo e n~o planejado 

sempre ocorre~ em maior ou em e9:.ca I a ~ através da 

participaçâo do homem ou até sem ele~ via ciclo hidrológico. Na 

medida em que há a intençlo em adotá-Io~ ou seja~· quando o homem 

se propõe a discipliná-lo~ surgem corno decorrfncia dois grandes 

grLlpos: o reuso direto e o reuso indireto que~ como foi dito~ 

podem se dar através de ações planejadas ou n~o planejadas. 

Apresentamos a seguir as definições adotadas nesta tese~ de 

acordo com LAVRADOR FILHO. J. (28) (1987). 

REUSO DE ÁGUA: "é o aproveitamento de êlguas pt-ev iamente 

utilizadas~ urna ou mais vezes~ em alguma atividade humana, para 

supr ir as necessidades de outros usos benéf i cos ~ incl usi ve o 

original. Pode ser direto ou indireto~ bem como decorrer de ações 

planejadas OLI nâo". 

F:EUSO INDIRETO N;i.\O PLANEJADO DA ÁGUA: "ocorre quando a 

água~ já utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana, 

é descarregada no meio-ambiente e novamente utilizada a jusante~ 

em sua forma diluida~ de n~o intencional e 

con trol adc:'\. Neste caso ~ o reuso da água é um subprodu to n~o 
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intencional da descaroa de montante. Após sua descarga no meio 

ambiente~ o efluente estará~ em seu encaminhamento até o ponto de 

captaç~o para o novo usuário~ sujeito nlo só às açSes naturais do 

ciclo hidrológico (diluiç~o~ como também a 

eventuais misturas com outros despejos~ advindos de outras 

atividades humanas". 

REUSO PLANEJADO DA 6GUA: "ocorre quando o reuso é 

resul tado de LIma aç~o humana consciente ~ posterior ao ponto de 

descarga do efluente a ser usado de forma direta ou indireta. O 

reuso planejado das águas pressupSe a exist~ncia de um sistema de 

tratamento de efluentes que atenda aos padrSes de qualidade 

reqLler idos pe I ü reLISO obj eti 'lado. O reuso pl anej .. Ido também pode 

set- denomincldo ReLlsc, Intencional da 6qLla". 

REUSO INDIRETO PLANEJADO DA 6GUA: "ocorre quando as 

e1luentes~ depois de convenientemente tratados~ s~o descarregadas 

de planejclda nos c:orpos d'água~ superficiais ou 

subterrâneos .' para serem utilizados a jusante em sua forma 

diluida~ de maneira controlada~ no atendimento de algum usa 

benéfico. O rsuso indireto planejada da água pressup6e que~ além 

da controle das descargas de montante e de jusante da captaç~o~ 

exista também um controle sobre as eventuais novas descargas de 

efluentes no caminho~ para garantir que~ além das aç6es naturais 

do ciclo hidrológico~ o efluente tratado estará sujeito apenas a 

even tuais misturas com aLI tros e1 luen tes que também cl tendam aos 

requisitos de qualidade do reuso objetivado. 
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A descarga do efluente tratado no meio ambiente pode se dar 

para melhoria de sua qualidade~ armazenamento, modulaç5es de 

vaz5es ou até por motivos psicológicos do usuário de jusante". 

REUSO DIRETO PLANEJADO DAS ~GUAS: "ocorre quando os 

efluentes, apÓs convenientemente tratados, s~o encaminhados 

diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso, 

sofrendo em seLl percLlrso os tratamentos adicionais 

arm.":Izenamentos necessários, mas n~o sendo, em nenhum momento, 

descat-regados no meio ambiente". 

- F:ECICLAGEM DE ~GUA: "é o reLlSO interno deI água, antes de 

sua descarga em um sistema geral de tratamento ou outro local de 

disposiç:~o, para s;"ervit- como fonte suplementar de abastecimento 

do LISO original". 

I\~esta tese adotaremos a classificaç:~o de vJESTERHOFF, G.P. 

(4~5) (1984). que prev"&" dois tipos de reuso: o potável e o n~o 

pot2lvel. Além disso, utilizaremos também os conceitos de reusc. 

para recarga de aqulferos subterrâneos, reuso para manutenç~o de 

vaz5es de cursos de água e o de aquacultura. 

REUSO POT~VEL 

Reusc potável direto: é o caso em que o esgoto recuperado 

através de tratamento avançado é 1njetado diretamente no sistema 

de água potével. 

F:euso potável indireto: neste caso, o esgoto após 

tratamento é disposto na coleç]o de éguas superficiais ou 

subterrâneas para diluiç]o, purificac~o natural e subsequente 

captaç~o, tratamento e finalmente utilizado como água potável. 
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REUSO N~O POT~VEL 

Reuso n~o potável agricola: embora quando se pratica esta 

modalidade de reuso haja~ recarga do lençol 

subterrâneo como subproduto~ o objetivo precipuo dessa prática é 

a de plantas alimenticias~ tais como árvores 

frutiferas~ cereais~ etc. ~ bem como plantas n~o alimenticias~ 

tais como pastaoens e forraçSes e também a dessedentaç~o de 

animais. 

Reu~o n~o potável industrial: abrange os usos industriais 

de refrigeraç~o~ águas de processo~ para calde1ra~ etc . 

. Reuso n~o potável recreacional: classificaç~o reservada à 

irrigaç~o de plantas ornamentais~ campos de esporte, parques, e 

tambem para enchimento de lagoas ornamentais~ recreacionais~ etc. 

Reuso n~o potável doméstico: s~o considerados aqui os 

casos de reuso de ágLla para rega de j ard1ns t-esidenciais ~ para 

descargas sanitarias. e a utilizaç~o deste tipo de agua em 

grandes edificios. 

Reuso para manutenç~o de vaz5e~ de cur~o~ de água: trata-

se da utilizaçâo planejada de efluentes tratados no sentido de 

garantir a vaz~o ne:'cessária a cursos de água~ visando adeqLlada 

diluiç~o de eventuais cargas poluidoras a eles carreadas~ 

incluindo-se fontes difusas~ além de propiciar uma vaz~o minima 

de estiagem. 

Aguacultura: consiste na prodLlç~O de pei:·:es e plantas 

visando c\ obtenç:~o de alimentos e/ou energia~ 

utilizando-se os nutrientes presentes nos efluentes tratados. 
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Reuso para recarga de aqui feros subterrâneos: é a recarga 

dos aquiferos subterrâneos com efluentes tratados~ podendo-se dar 

de forma direta~ através de injeç~o sob press~o~ ou de forma 

indireta ~ uti I i zando-se águas superf iciais que tent-Iam recebido 

descarqas de efluentes tratados a montante. 

11.3 CRITÉRIOS E PADR':'ES DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA REUSO E 

RISCO ASSOCIADO 

Os esgotos industriais e urbanos trazem consigo LllTI grande 

número de componentes nocivos à saúde das pessoas a eles 

expostas. Nessas condiçaes~ o reuso dessas águas~ .quando feito de 

maneira n~o criteriosa~ pode intensificar essa exposiç~o~ de 

forma indireta ou direta. 

Para HANANN~ C.L. B. (24) ( 1991 ) ~ no caso 

especifico do reuso potável indireto a água recuperada deve ter 

mel hor qUc"l1 idade ~ ou pelo menos iqua 1 a do cot-pe. t-eceptor. Por 

e>(emplo~ se o corpo receptor é um aquitero~ CLtj as águas 

necessitem apenas de desinfecç~o para sua potabilizaç~o~ a água 

recuperada~ e que será descarregada nesse corpo d'água para 

posterior reutilizaç~o~ deve ter qualidade comprovadamente igual~ 

ou melhor~ do que a do referido manancial. 

Da mesma forma ~ SE' o corpo receptor é um rio euj as águas 

reqLleiram intensivo tratamento antes de sua uti I izaç:~o ~ ent~o 

essa água deverá ter qualidade pelo menos igual a desse rio. 

Nos dois exemplos citados a água recuperada deverá ter 

qualidade tal que previna efeitos que deteriorem o corpo receptor 
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pela alteraç~o de alguns indicadores~ como a depleç~o de oxigânio 

dissolvido~ eutrofizaç~o~ aumento no teor de sólidos dissolvidos 

ou acumulaç~o de elementos traços orgânicos ou inorgânicos. 

Para o caso do reuso potável direto. os mesmos autores (24) 

recomendam que a qualidade da áqua recuperada deve ser igualou 

mel hor do qL\e a água f inal produzida com a mel hot- qL\al idade na 

regi~o considerada. 

Quando se fala em qualidade de água a ser reusada~ é preciso 

ter em mente os contaminantes presentes nos esgotos que ~ para 

efeito didático~ foram classificados em dois grandes grupos: 

contaminantes biológicos; virus~ bactérias, protozoários e 

helmintos~ e 

- contaminantes quimicos: orgânicos e inorgânicos. 

Evidentemente quando se planeja o uso de esgotos tratados 

para uma determinada finalidade~ ou seja~ reusar uma coleç~o de 

água de forma planejada e delibet-ada~ cl pt-imeira coisa que se 

pensa é o risco associado a essa prática. 

o risco à saúde relac10nado às várias modalidades de reuso é 

definido por MIDDLEBROOKS~ E.J. (34) ( 1982) ~ como sendo a 

probabilidade de se experimentar um efeito adverso (morte~ 

doenças, etc) ou, como no' caso de reuso pottlvel a e::posiç~o é 

praticamente continua~ a probabilidade por unidade de tempo. 

Embora seja uma preocupaç~o clbsolutamente procedente. 

dificilmente se pensa da mesma forma em relaç~o êls centenas de 

sistemas públicos que captam suas águas a partir de mananciais de 

superf icie que foram uti I izados a montante para afastamento de 

residuos I iquidos de várias cidades e ~ o que é mais grave. de 
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forma aleatória~ n~o planejada e n~o controlada~ caracterizando~ 

dessa forma~ o reuso potável indireto n~o planejado~ que é 

exatamente a alternativa ~ue conduz ao maior risco. 

O risco à saúde depende fundamentalmente da tecnologia 

empregada em cada modalidade de reuso. Se~ por um lado~ os riscos 

relclcionados aos vários tipos de reuso para fins n~o potáveis 

devem-se aos contaminantes mict-obio I Ó9 icos e/ou elementos 

químicos de efeitos tóxicos ou sub-agudos de resposta rápida~ por 

ou tro ~ pat-a O~. t- iscos associados <:'10 t-euso potáve I di t-eto ~ a I ém 

desses contaminantes~ devem considE'réldos os 

decort-entes dos efeitos devido à e:·:posiç:~o contínua e de longo 

prazo ao!:· chamados elementos químicos traço. potencialmente 

carcinogânicos~ mutagânicos ou teratogênicos. 

Dependendo da modal idade de reuso considerada ~ os t-iscos 

podem ou havendo~ em qualquer caso~ 

de cLtidados especiais. como por e:·:emplo o 

monitoramento contínuo dos padrSes de qualidade de água. 

Especificamente com relaç~o à padrSes de qualidade de água 

para reuso nas suas diversas formas~ embora já tenhamos discutido 

amplamente o tema a nível de dissertaç~o de mestrado (32), 

julgamos oportuno apresentar uma síntese deste tópico. 

Reuso potável: conforme recomenda a WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (46) (1973)~ os critérios e padrSes de qualidade de 

água a serem obedecidos ao se praticar o reuso potável~ direto ou 

indireto~ s:E(c) os .dE· potabilidade!. e:dstindo inúmeros decretos, 

leis~ etc. de outros países e também brasileiros que podem servir 

para essa finalidade. Entre nós, os mais utilizados s:E(o o Decreto 



Estadual 12.486 NTA-60 de 20/10/1978~ a Portaria 56 BSB de 

13/03/1977 e~ mais recentemente~ a Portaria 36 do Ministério da 

Saúde~ de 19/01/1990. 

No exterior~ um dos mais interessantes e completos que temos 

conhecimento é uma proposta de critérios elaborada pelo EUREAU -

UNIDN DF NATIONAL ASSDCIATION DF WATER SUPPLIERS (22) (1991)~ que 

é a Uni~o das f~ssociações Nacionais dos Produtores de t..gua dos 

Países da Comunidade Européia. 

Entendemos que este último representa um avanço~ em termos 

de critérios e padrões~ na medida em que utiliza 

classifica~~o baseada em: 

parâmetros organolépticos; 

parâmetros físico-químicos; 

substâncias indesejáveis em quantidades excessivas; 

sub~tâncias tóxicas; 

parâmetros microbiológicos~ e 

substâncias necessárias ao orqanismo humano em quantidade 

mínimas. 

Além dessa classificaç~o de ordem geral~ é proposta também 

uma sub divis~o~ conforme segue: 

Heuso 

parâmetros possivelmente relacionados à saúde; 

parâmetros relacionados ao conforto; 

parâmetros operacionais~ e 

- parâmetros a serem omitidos por razEes especificadas. 

potávE·l esta é Llmel forma 

intet-essante de reciclagem de reCLIt-SOS e~ ao mesmo tempo~ de 
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pr-eser-vaç~o do meio ambiente. Entr-etanto~ essa pr-ática envolve 

I~isco j iÉl que os esqotos mLlnicipais podem conter- metais pesados ~ 

compostos or-gânicos de or-igem industr-ial e uma enor-me var-iedade 

de micr-or-ganismos patog'f'nicos. Esse fato~ somado às infinitas 

nuances e car-acter-isticas par-ticular-es de cada pr-ojeto~ de cada 

tipo de pr-oduto C'lqr-icola~ de cadC'1 tipo de solo. de clima. de 

topogr-afia. etc.~ tor-na o estabelecimento de padr-5es de qualidade 

uma tar-efa impossivel sem que se faça uma sér-ie de consider-aç5es. 

Um pl~imeir-o aspecto diz r-espeito às concentr-ações má::imas 

que podem se~- consider-adas. n:!io fitotó;:icas e toler-áveis pa~-a 

animais. Nos tr-abalhos de CHANEY~ R.L. ( 1 (l ) (1984) essas 

infor-maç5es podem ser- encontr-adas. ser-v1ndo como um pr-imeir-o 

balizamento par-a a utilizaç~o de águas r-esiduárias. ou lodo~ na 

agriculturC'l. 

Uma outra quest~o r-efere-se " --cI:- concentrações de metais 

pesados em lodo l~elativamente às suas:, ab!:.o~-ções po~- parte das 

plantas. e seus efe1tos danosos ao solo. WEBER. M.D. et aI. (44) 

(1984) apresentam uma das concent~-ações má;.:imas 

toleráveis para metais pesados em lodo utilizado na agricultur-a 

em diversos locais. além das cargas má:.:imas permissiveis 

relativamente ao solo. 

Com relaç~o aos patógenos. o MINISTER DF 5UPPLY AND 5ERVICE5 

CANADA (3~,) (1984) correlaciona o tempo de sobre\/iv'éncia desses 

or-ganismos em plantas e no solo~ tendo em conta os efeitos que as 

irradiaç5es solares têm sobre eles. bem como o fato do solo poder-

funcionar como um leito de adsorç~o. 
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AI'1ARAL ~ R. (4) (1984) apr-esenta os padt-ões par-a t-eLISO n~o 

potável agrícola adotado pelo Estado da Califór-nia segundo tr-ês 

categor-ias: 

Ir-r-igaç~o de plantas n~o comestiveis; 

Ir-r-igaç~o de plantas comestiveis após cozimento; 

Irr-igaç~o de plantas que s~o consumidas cruas. 

Reuso n~o F'otáve I r-ecr-eaciona 1: par-a usa de t-ega de par-ques e 

jardins~ campas de espor-te~ etc. as padr-ões adotadas s~o os 

mesmas do r-euso n~o potavel aqricola~ acr-escido das recomendações 

feitas com r-elaç~o às plantas consumidas cr-uas~ quando ir-rigadas 

por- asper-s~o~ devida aos problemas ocasionados pela formaç~o de 

aer-osóis. 

F'ar-a cCJleções de a usadas para fins 

r-ecreacionais de cantata primário~ definido como aquele onde 

Ocot-re submers:!(o do corpo humano pOI~ longos per- iodos ~ a água 

precisa ter aspecto estética agradável~ ausência de substâncias 

to::icas ou l.r-ritantes pele e olhos~ além da aus'&ncia de 

ot-ganismos pa tog'&n i cos. Com r-elaç:~o contato 

secundár-io~ que inclui passeios de barco~ etc. ~ 

consider-a-se que eventuais imer-sões da corpo sejam acidentais~ de 

e n~o frequentes. Desse modo~ as condições 

estéticas assumem gr-ande importâncl.a salientando-se sólidas em 

suspens~o. material flutuante~ lodos~ limos~ plantas aquáticas em 

e:,:cesso ~ cor ~ odor ~ sabot- ~ turbidez ~ espumas ~ óleos e gra:,:as ~ 

acidez ou alcalinidade que possam ocasionar corros~o em barcas e 

motor-es. 
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Reuso n~o potável industrial: conforme já foi definido~ o reuso 

n~o potável industrial pode se dat- internamente às instalações 

industriais~ caracterizando a reciclagem interna~ ou por meio de 

fonte externa~ de forma direta ou indireta. 

o estabelecimento de padrões de qualidade de água deve levar 

em consideraç~o àspectos inerentes à proteç~o do produto 

fabricado como contaminações quimicas e biológicas~ manchas~ 

corros~o~ fatores ligados à proteç~o dos eq LI i pamen tos 

industriais~ bem como fatores \/0 I tados dos 

processos~ ta1s como formaç~o de incrustações e depósitos. 

espumas~ etc. 

Assim sendo ~ dependendo do processo os padrões podem ser 

mais ou menos e::igentes. ~ podendo-se ci tar casos como êigua pC:lra 

caldeiras~ onde os I~equerimentos de qualidade mais 

restritivos que para água potável. 

Dada a especificidade dos requerimentos em funçJo dos 

processo industt-iais. foge dos noss:·os obJ eti\/os o detal hamentü 

dos padrSes de qualidade de água; entretanto~ julgamos pertinente 

algLlmas observaçSes de carátet- de saúde públ ica para o caso de 

reuso n~o potável industrial a partir de fonte externa e de forma 

direta. F'ara esse particular caso~ OKUt-.J. D.A. (37) (197~1). ao 

recomendar o uso de sistemas duplos de distribuiçJo, faz mençJo 

aos riscos envolvidos no caso de ingestâo acidental dessa água. 

Para mitiqaç~o desse riscc~ esse autor recomenda algumas medidas 

construtivas como material de construçâo diferente daquele usado 

pelo sistema público~ diferenciaç~o através de cores e avisos 

impressos nas tubulações. Quanto à qualidade da água~ DEAN~ R.S. 
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et 211. (18) (1981) propõem que deve set- tal que sua ingest~o 

acidental por períodos n~o muito longos n~o cause nenhum problema 

de saúde. 

Para atendimento desses requisitos~ a WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (46) (1973) recomenda que a água deve ser livre de 

sólidos grosseiros~ de parasitas~ de bactérias e apresentar baixa 

concentraç~o de vírus. 

Reuc,o n~o potáve I domésti co: comc. nes ta moda 1 idade de reuso a 

áqua é veiculada através de sistemas duplos~ valem aqui as 

observações feitas no item anterior. 

Reuso para recaraa de aquifero ~ubterrâneo: como já foi dito~ a 

recarga dos aquíteros subterrâneos pode ser feita para evitar o 

rebaixamento do nível do aquífero e para impedir a intrusào de 

àgua do mar. Evidentemente~ em qualquer dos casos essa água pode 

ser t-eusada para fins potàveis OL! implicando no 

estabelecimento de padrões de qualidade de água bastante 

J'-igorosos. 

No caso de recarga por injeç~o direta~ os padrões adotados 

s~o os mesmos para águas potáveis. No Brasil podem ser usados 05 

da referida Portaria 36 do Ministério da Saúde. Por outro lado~ 

quando se recarrega o lençol por infiltraç~o-percolaç~o~ CULP~ G. 

et 211. (16) (1980) recomendam outros critérios~ que levam em 

conta aspectos relativos à dos aqui i:er05 
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Aguacultura: a pos~ibilidade de utilizaç~o de plantas aq~áticas 

em instalaç5es que usam efluentes urbanos como criadouros é 

tecnicamente possivel 'encontrando~ no entanto~ restriç5es de 

ordem econômica. Com relaç~o à criaç~o de peixes usando-se 

esgotos tratados EDWARDS~ P. (20) (1985)~ num trabalho financiado 

pelo Banco Mundial ~ apresenta dados de projeto~ de produç~o~ 

CLlstos ~ etc. de vários empreendimentos iocal izados na Europa e 

~sia. Nesse trabalho o autor demonstra a viabilidade comercial e 

técnico-sanitária desse tipo de empreendimento~ sem entretanto 

fazer refer~ncia aos padr5es de qualidade de água desejáveis para 

essa pt-ática. Na obra de CULP~ G. et aI. ( 16) ( 1980) esses 

padr5es s~o apresentados de forma bastante detalhada. 
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III - DISCUSSÃO 

III.1 - O REUSO POT~VEL PLANEJADO DAS ~GUAS 

Entre todas as modalidades de reuso de êgua~ aquela que se 

destina ao consumo público é a mais pol·emica~ sendo alvo de 

severas criticas, em grande parte por falta de esclarecimento do 

que realmente seja essa proposta. 

A nosso ver~ a adoç~o da tecnologia da potabilizaçlo de um 

despejo sem que este passe pelo meio ambiente~ ou seja. a adoçl0 

do reuso potável direto de água em um pais como o Brasil. onde as 

dificuldades para a conduc~o e viabilizaç~o de qualquer tipo de 

pesquisa é muito grande~ ainda nlo deve ser feita. 

No exterior, estudos dessa natureza que ainda est~o em 

andamento. como na cidade de Denver~ Colorado e no Rio Potomac em 

Washington, ainda precisam ser convenientemente analisados e 

divulgados com ma10res detalhes~ 

modelos. 

para que possam servir de 

Em contrapartida, o reuso potável indireto planejado de água 

representa um aumento de segurança em relaç~o a alguns sistemas 

de abastecimento que v~m sendo operados em regime de reuso 

potável indireto n~o planejado~ por ser esta a torma mais 

inseÇlLlt-a de reuso de água. Como e::emp lo. podemos ci tar o Rio 

Paraiba nos estados de Sâo Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro~ 

onde uma sucess~o de cidades capta água e despeja o esgoto gerado 

no mesmo manancial, numa sequância de reusos absolutamente fora 

de controle. 
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Acreditamos que uma perfeita compreens~o de que a proposta 

do reLlSO potável indir"eto planejado de águel viSeI a fi::aç:~o de 

reg ras opet-acionais ~ bem como a def in i ç~o de reg imes control ados 

de \,laZões de despej o ~ poderá abrir celminho para um aumen to da 

segurança em relaç~o à água produzida e também para uma 

racionalizaç~o de seu uso. 

Em alguns países da Europa e Asia e nos Estados Unidos~ cada 

vez mais intensamente o reuso de água vem se caracterizando como 

um importante componente no planejamento e gerenciamento dos 

recursos hidricos~ p01S tanto o reuso potável como o n~o potável~ 

nas suas diversas formas. oferecem meios para prolonqat- e 

t-acionalizat- a utilizaç~o desses t-eCLlrsos natLw·ais~ em outt-as 

palavras. oferecem meios para a conservac~o das águas de melhor 

qualidade para usos mais nobres. 

HAMANN~ C.L. & MCEWEN~ B. (24) (1991) atribuem aos sequintes 

fatot-es o fato de modernamente se considerat- Co t-eusco ~ nas suas 

várias formas~ como um recurso hídrico alternativo: 

demanda crescente de água ~ até o ponto onde supera a 

limitaçâo das fontes locais de água superficiais ou 

subterrâneas; 

processo de poluiçâo crescente dos mananciais loca';'s de 

água; 

ausência de políticas viáveis de r~Juçâo de demanda; 

altos custos da disposiç~o f~nal dos esgotos; 

existência de legislaçâo que favorece mais o reuso do que 

a disoosiçâo ,lO meio ambiente e 



- os impactos negativos causados ao meio ambiente devido aos 

remanejamentos de água entre bacias. 

Por OLI tro I ado ~ AHLSTROI'I ~ S. B. (2) ( 1990) cita um estudo 

levado a efeito pela American Water vJorks Association Researcrl 

Foundation em 1988. onde um conjunto de 188 especialistas 

aÇlrupados em tri?s categorias apontaram os principais obstáculos 

e::istentes pat-a a implementaç~o de programas de reuso de água. 

S~O eles: 

os altos custos envolvidos; 

o problema da disseminaç~o da informaclo e o da educaçlo 

da populaç:?ío e 

a quest:~o da qua 1 idade de"! água e os aspectos de saÚde 

envolvidos. 

Evidentemente, o grau com que esses problemas transformam-se 

em obstaculos depende fundamentalmente do tipo de reuso previsto 

e da magnitude do apelo ambiental que o projeto tem. Por exemplo, 

se o reuso previsto se dará no sentido de preservat- um valioso 

recurso hidrico. ou entâo se houver uma outra forma de beneficio 

para o meio ambiente~ ele será mais aceitável pela comunidade do 

que n~o havendo qualquer sorte de apelo ambiental. 

Em determinadas regiões~ principalmente aquelas junto aos 

grandes centros~ como por exemplo a kegi~o Metropolitana de S~o 

Pau I o ~ o ct-escimen to demográfico é de ta 1 ordem que a busca de 

água a distâncias cada vez maiores está chegando num ponto onde 

essa prá ti C';:\ se inviabi 1 i Zé\ ~ nâo só devido aos a 1 tos custos 

envolvidos como também ao forte atrito com as áreas vizinhas. 
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Ainda dentro do exemplo da Regi~o Metropolitana de 510 

Paulo~ como será visto no item III.1.2~ o crescente processo de 

poluiç~o dos mananciais abastecedores da regi~o bem como os altos 

custos de implantac10 de um plano diretor de água e esgotos para 

a confirmam~ de maneira absolutamente nitida~ as 

ponderacé:íes de HAMANN~ C.L. ~~ MCE"'JEN~ B. (24) (1991) no sentido 

de considerar o reuso de água~ como uma fonte alternativa. 

Com relaç~o às tris categorias de obstáculos levantadas pelo 

estudo patrocinado pela AWWA (2 ) apresentamos os seguintes 

contra-argumentos: 

1) Com r~laç~o aos altos custos envolvidos. 

é: bastante comum a argumentaç~o relat~va aos altos custos 

envolvendo os projetos de reuso de água. No caso de reuso potável 

direto~ onde existem ainda algumas incertezas~ esses custos 

realmente s~o altos. E.ntretanto~ Quando se argumenta sobre os· 

altos custos do reuso potavel indireto planejado. via de regra a 

comparaçlo e feita com sistemas convenc~onais Que captam água de 

mananciais protegidos. Esses sistemas~ porém ~ slo a minot-ia. .. , 
H 

verdade é que mananciais localizados próximos a grandes centros 

Llrbanos. 'fi?1ri sofrendo uma presslo tlo violenta por parte dos 

assentamentos populacionais~ principalmente os irregulares~ que 

em alguns casos se recomendaria a rejeiçlo do próprio manancial. 

n10 fosse a ausincia de outras alternativas~ como e o caso do Rio 

Cotia e da F:epresa Guarapiranga na Regilo Metropolitana de 5lo 

I:';'aulo. 

As análises e comparac5es de custo que precisam ser feitas 

devem levar em conta esses mananciais~ onde é sabida a existincia 



da p~ática de um reuso potável indireto n~o planejado. Em outras 

paI C::1vras. a água desses manancictis ~ que contém toda sorte de 

contaminante~ v "€!"m sendo tratada de forma convencional ~ 

absolutamente igual a dos mananciais protegidos~ sem maiores 

preocupações. 

~ com esses sistemas~ tendo-se idealmente adotado todos os 

cuidados~ que as comparações e os estudos de custos precisariam 

ser feitos. 

2) O problema da dis5eminaç~0 da informaçâo e o da educaçâo 

da pOpL\l.~H:~~O. 

A aceitaç~o pública é o mais crucial dos elementos na 

determinaç~o do sucesso OLI do insucesso de um programa de reuso~ 

particularmente no caso de reuso potável. 

A experi&ncia internacional tem mostrado que projetos dessa 

natureza podem ser tecn i cc:\men te viáveis ( c\ água produzida 

comprovadamente segura pelos melhores procedimentos científicos 

di5poniveis)~ podem ser aceitos pelas agências oficiais de meio 

ambiente e de saúde pública e ainda assim n~o ser aceitos pelo 

pÚblico. 

Em termos de divulgc\ç~o~ o qLle precisa ser comunicado ao 

público é o fato de que~ como propõem STEPHAN~ 0.8. & WEINBER8ER~ 

L. vJ. (42) ( 1968). ê\ áqua de di !LI i ç~o es tá se tornando cada vez 

menos disponível e a auto depl.\t-aç~o dos t-ios~ além de ter um 

limite em relaçâo à quantidade de poluentes que pode dar conta~ 

em certos casos nâo funciona~ como por exemplo para grande número 

de poluentes inorgânicos OLI mesmo determinados poluentes 

orgânicos resistentes ao tratamento convencional de esgotos. 
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Ainda citando HAMANN~ C.L. ~~ 1'1CEWEN~ B. (24) (1991)~ um 

programa de educaç;o ambiental dessa natureza deve contemplar os 

seguintes aspectos: 

· a necessidade de suprimentos adicionais de água; 

· a disponibilidade de suprimentos adicionais de água; 

o impacto o meio ambiente decorrente do 

desenvolvimento de suprimentos adicionais de água; 

· o estágio atual da tecnologia de reuso de água; 

as garantias incorporadas aos processos de recuperaç;o e 

de t-euso de água tais como a técn i ca das mú I ti P I as bClrreiras ~ 

descrita por MANCUSO~ P.C.S. (32) (198'''1). além do monitoramento 

intensivo e a possibi I idade da mis.tura de água. recuperada com 

água de outra origem. 

3) A questâo da qual idclde deI é.\qua e os. aspect.os de saLlde 

envDlvi.dos. 

Us esootos industriais e urbanos trazem consigo uma sér1e de 

componentes nocivos a saúde das pessoas a eles expostas e o reuso 

dessels áquas ~ quando feito de maneira n~o criteriosa~ pode 

intensificar eSScl e:-:posiçâo de forma direta e indireta. 

Evidentemente. com o aumento da exposiçáo aumenta-se os riscos~ e 

os cuidados que se devem tomat- devem set- aumentados na mesma 

medida. 

Ainda referindo-se ao autor citado (32) • seu 

apresenta uma sintese dos principais critérios e padrBes de 

qualidade de água para todas as modalidades de reuso de água; o 

capitulo III~ trata com detalhes a quest~o da qualidade da água~ 
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bem como dos aspectos de saúde envol vidos ~ inclusive para o 

particular caso do reuso potável planejado. 

111.1.1 - O REUSO POTAVEL PLANEJADO DAS AGUAS EM OUTROS PAiSES 

A análise da literatLwa especializada possibilitou 

estabelecer uma relac~o cronológica dos principais registros 

bibliograficos dos eventos mais significativos o 

desenvolvimento do reuso das águas~ especificamente para o caso 

do reuso potável planej ado. Obviamente a apresentaç~o do reuso 

potavel indireto n~o planejado seria praticamente impossível, já 

que essa modalidade de reuso e>:iste desde o inicl.o da 

Cl. V i I i ZC\ç~O, quando os pr imei ro!:· sere!:· humanos . começaram a se 

utilizar dos corpos de água superficiais para disposiç~o dos seus 

desej 05. Assim ~ pc\rtindo dos anos :::0 deste sécu I o é poss.í. "leI 

alinhavar~ 

a) 1 '731: embora n:~o disponhamos de informações mais 

detalhadas, HAMANN, C.L. & MCEWEN, B. (24) (1991) citam o caso de 

um projeto de reL\SO potável indireto planejado desenvolvido em 

Los Angeles~ Cc\lifornia, onde apÓs sedimentaç~o primaria, 

tratamento biológico e filtraç~o em areia o esgoto era aplicado 

no solo para recarga do lençol e posterior t-euso para fins de 

abastecimento público. 

Segundo o mesmo autor, 

permaneceu inalterada. 

a qualidade da água do lençol 

b) 1956: caso clê\ssico de reuso potável direto, relatado 

por MEICHES~ J. (~':;'3) (1964). Refere-se a cidade de CHAI\IUTE, 

Kansas. onde durante uma severa seca o manancial abastecedor do 
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sistema de produç~o de água da cidade secou. Para soluç~o do 

problema~ as autoridades sanitárias autorizaram o uso do efluente 

da estac;:~o de tratamento de esgoto local ~ a n.ivel secundário~ 

como manancial de água bruta para ser potabilizada e distribu.ida 

à populac~o. 

Esse efluente~ após cloraç~o e um per.iodo de detenc;:~o de 17 

dias ~ era conduzido d estaç~o de tt-atamento de água onde era 

submetido .lo 
c:\ cOc\ÇlLll a ç~ o, decantaç~o~ filtraç~o 

sendo ent~o distribuido para consumo. 

feita cor~ os padrões de 

e desin1'ecç~0 , 

qualidade foram 

plenamente atingidos~ n~o sendo constatado nenhum efeito adverso 

à saL,de. 

c: criaç~o do Advanced Waste Treatment Research 

I':'roqrc\m of the United States F'ublic Health Service~ para dat-

suporte às pesquisas de reuso potável direto nos Estados Unidos. 

d - 1962: em I,lJittier Narrm'Js~ pet-to do Los Angeles~ cerca de 

0.438m~/s de esqoto tratado a nível secundário e desinfetada vêm 

sendo submetido a um tratamento fis1CO e quimico adic1onal, com 

posteriot- in1 i I traç~o no so I o ~ con tr i buindo com 16i: dc. tota I de 

água de recarga do lençol. 

A populaç~o que se abastece desse manancial vem sendo 

epidemiologicamente monitorada .• sem que nenhum efeito adverso à 

saúde tenha sido registrado. 

e - 1'768: CULF'~ R.L. et aI (17) (1977) citando F'OUND. C.E. 

et al.~ descreveu o sistema de reuso potável direto adotado na 

cidade de Windhoek~ Nam.ibia. O esgoto tratado a nivel secundário 

é conduzido c\ um sistema de tratamento consti tuido por nove 
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lagoas ligadas em série~ constituindo um sistema de maturaçâo com 

tempo de detençâo hidráulica de 14 dias. Após esse periodo o 

efluente desse conjunto de lagoas - 1=IOOm:~/dia - é submetido à 

filtraçâo para remoçâo de algas~ fracionamento de espumas~ 

cloraçâo e adsorçâo em carvâo ativado e posterior mistura com 

água tratada proveniente de manancial de superficie. 

O sistema de Windhoek~ que é constituído de 15% de esgotos 

tratados e 85% de água tratada~ vem funcionando até o momento sem 

reqistro de casos de doenças associados ao uso dessa água. 

f .196'':;: ainda c~ tando os mencionados autot-es (17) ~ em 

Alpine County~ California~ o lndian Creek Reservoir foi escolhido 

pela South Tahee Public Utility District para se~ abastecido com 

o ef luente de sistema de tratamento de esqotos de South Lcá.e 

Tahoe. 

de um de uma sequ"&ncia de 

tratamentos qLle ccu-acteriza o chamado "tt-atamento avançado de 

esgotos" . qualidade áqua assim tal que o 

reservatório vem sendo usado para a prática de esporte de contato 

primário e pesca. 

q 197::~: o Federal vJcltel~ F'ollution Control Act estabelecE' 

que a=:· descelrqas de e1' 1 uen te=:. de esgotos de forma gera I ~ em 

cursos de água navegáve~s ~ devem ser e I iminadas ~ encoraj ando ~ 

dessa forma~ a recuperaçâo e o reuso de água. 

ti 1976: in icio de operaçâo de um dos mais divulgados 

projetos norte americanos de reuso potável indireto. Situado em 

Orange County~ Califórnia~ o Water Factory 21~ como ficou 

conhf?cido~ É'! descrito peleI vJATER POLLUTION CONTROL FEDERATION 
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(43) (1938) como sendo a injeç~o no solo de esgoto doméstico 

tra tado a n i ve 1 secLmdár io e submetido à preci pi tCIÇ~O com ca 1 ~ 

recarbonataç~o ~ cl oraç~Q ~ f i 1 traç~o ~ adsorç~o em carv~o a ti vado 

pós clorac;:~o e desmineral izac;:~o por osmose reversa ~ ~I raz~o de 

o ~ 6 ~,7 m:~ / s • 

o Oranqe County Water District n~o encontrou até o momento 

nenhuma indicaç~o que contra indique o processo. 

i 1978: de acor"do com l-lONTGOMERY CONSUL TI NG ~ J. M. (36) 

(198:',). após severa seca teve inicio a utilizac:~o dos esootos 

tratados de Fairfax County~ Virgin~a. oara comolementaçlo do 

volume do Reservatório Occoouan. que abastece ma~s de um milhlo 

de pessoas pelo Upper Occoquan Sewage Authority. 

o sistema inclui tratamento primário. secundário. 

nitrificac:~o biológica com desnitrificac;:~o. precipitaç~o com cal~ 

recat-bonataç~~o ~ 

desin fecc::~o. 

adsorç:?io com carv~o clt~vado e 

Caso tipico de reuso potável indireto planeJadO. a estaçlo 

com capacidade ~n i cia 1 de O ~ 6~,7m~ / s. rloJ e está sendo amol iado 

para 1~66m~/s~ já que durante as estiagens esse s~stema tem 

contribuido com até 80% da vaz~o afluente ao lago~ sem que nenhum 

efeito negativo á saúde tenha sido detectado. 

j 19"/8: teve inicio a operac:?io da estaç~o de tratamento 

avancado de esgotos operada pela Tahoe-Truckee Sanitation Agency 

l'Jater Reclamation F'lant em Reno~ Nevada~ para recuperaç~o de 

cerca de O~211m~/s de áqua para complementar a va=~o do Truckee 

River, usado para abastecimento da cidade de Reno. 
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1 1981: entroLl em operaç~o em Washington D. C. a Potomac 

EstLlary Experimental Water lreatment Planto Com capacidade para 

tt-atar 0~043m'~/s~ essa planta, segLlndo KA~jANAUGH, G.H. et -alo 

(25) (1981), foi concebida para trabalhar com LIma mistura de água 

do estLlário do Rio Potomac, com o eflLlente tratado a nivel 

secundário, seguido de nitrificaç~o da Blue Plains vJastevJater 

Treatment Plant à raz~o de 50% da ágLla de cada origem. 

Após exaLlstivos estLldos levados a efeito pela National 

Academy of Engineering e o Army Corps of Engineers~ concluiu-se 

que o tratamento avançado lá empregado conduz a produç~o de água 

com qLlalidade similar aos trªs maiores sLlpr1mentos da área 

metropolitana de Washington. 

m 198:::::: entrou em operaç~o em Denver~ Colorado, uma 

estac~o de tratamento de demonstrac~o com capacidade para 44 l/s 

qLle utiliza como àgua bruta o e11uente do sistema de tratamento 

de esgotos domésticos a nível secundário. Esse sistema foi 

concebido tendo como obj eti vo 1 evan tar a v iabi 1 idade técni ca e 

E~cclncimi ca do reLlso potáve 1 d i reto, empregando-se tecno I og iel de 

ponta em potabi 1 i zaç~o de ágLla de má qual idade devido a um LISO 

anterior. Além disso, o projeto tem como objetivo desenvolver 

metodologias cientificas de monitoramento de qLlalidade de água 

baseadas em indicadores os mais atLlalizados. 

Por ser um projeto bastante avançado ele inclui L1m intensivo 

proqrama de amostragem que visa, além dos parâmetros normais de 

controle~ determ1nat- a capacidade de remoç~o dos ct-Iamados 

"el ementos traços:-", e também aval iar os e1ei tos sobre a saúde 



através de estudos crSnicos e sub-crSnicos em animais~ conforme 

descrito por LAUER~ W.C. et ai. (27) (1984). 

De acordo com o cronograma do projeto~ o relatório final 

devera ser emitido em 1992~ mas pelo que se sabe trata-se de água 

de aI tissima qual idade cuj a recomendaç~o final set-á o uso no 

abastecimento público de Denver. 

n - 1983: inicio de operaç~o de uma estaç~o de demonstraç~o 

c::om capacidade de O~0438m~/s para direto na 

Califórnia. 

Com os resultados das pesquisas de efe1tos sobre a saúde que 

est~o sendo desenvolyidos~ pretende-se uma mudança na legislaç~o 

da Califórnia no sentido de permitir o reuso da água para fins de 

distribuiç~o pública (24). 

o - 1985: em El F'aso~ Te)·:as~ começou operar a r-:red Hervey 

L->Jater Reclamation Plant. estaç:~o de reuso potável indireto com 

capacidade de O~438m~/s. 

Nesse s1stema. HAMANN. C.L. & MCEWEN. B. (24) (1991) relatam 

que água tratada é 1njetada no solo e recuperada através de um 

poço profundo para fins .de consumo público após dois anos de 

percurso no solo. 

A Estac~o de Tratamento de Fred Hervey disp5e de tratamento 

primário, tratamento secundário por lodos ativados com aplicaç~o 

de carv~o ativado pulverizado, precipitaç~o com cal, 

recarbonataç~o, filtraç~o~ o=oni=aç~o e adsorç~o em carv~o 

ativado granular, antes da infiltraç~o no solo. 

P 1986: o proj eto pi loto Tampa l1Ja ter ReSOLlrce Recovery 

Pilot Plant. na Flórida, começou operar tendo como objetivo 
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determinar qual a qua 1 idade que a água recuperada ~ a parti r de 

efluentes trcltados a nível secundário seguido de desinfecç:~o~ 

deve ter para que possa ser misturada com água de lençÓis de 

superfície e com água de lençóis subterrâneos~ para reuso potavel 

indireto. 

O sistema já foi definido~ sendo composto por aeraçJo~ 

precipitaçJo com cal~ recarbonataçlo em dois estagios~ filtraçlo~ 

adsorçlo em carvlo ativado e ozonizaç]o. 

Os resultados experimentais dever]o ser publicados em breve. 

3abendo-se de antem~o (24) que uma das conclus5es do estudo e que 

haverá possibilidade de complementar até 30% a agua do R10 

Hillsboro durante as estiagens. 

q 1988: em F'hoeni:·:~ Arizona. foi desenvolvido um estudo 

para determinar os custos associados ao reuso de água~ tendo-se 

concluido. entre outras coisas~ que os sistemas de reuso potavel 

s~o competitivos com as alternativas convencionais 

desenvolvimento de novos sistemas em areas desért1cas. 

No momento~ a cidade vem projetando uma estaçJo 

demonstraç]o de capacidade de o ~ 0044m:::; / s ~ para estudar 

quest5es ligadas à aceitaç]o pública bem como as de legislaçlo 

111.1.2 - O REUSO POT6VEL PLANEJADO DAS ~GUAS NA REGI~O 

METROPOLITANA DE S~O PAULO 

de 

de 

as 

Como foi dito no item III.l~ o reuso de água de forma n~o 

planejada~ com ma10r ou menor intensidade~ tem sido praticado em 

todo a mundo desde as primórdios da civilizaç)o~ senda bastante 
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conhecidos casos de utilizaç~o de águas poluidas por um ou mais 

usos anteriores sem uma metodologia adequada. 

Entretanto~ com o avanço dO conhecimento na área de controle 

de qual idade e com o crescente processc. de industrial izaç:~o ~ a 

adoç~o indiscriminada e descontrolada dessa prática vem se 

tornando bastante perigosa~ devido aos inúmeros novos componentes 

agregados a esses efluentes~ de natureza e efeitos sobre o 

organismo humano em grande parte desconhecidos. 

A Regilo Metropolitana de S~o Paulo (RMSP) n~o é uma exceç~o 

à essa regra~ sendo bastante conhecida~ até através dos meios de 

comunicaç~o~ a intensidade com que os corpos hidricos da regilo 

Y~m se deteriorando. 

Rios cobertos com espumas de detergentes~ floraç5es de algas 

decorrentes da eutrofizaç~o dos corpos hidricos~ mOt-tandade em 

massa de peixes~ etc. sâo fenomenos com os quais a populaçâo da 

regilo vem tomando contato crescente~ nlo sÓ através da imprensa 

como t.=tmbém .=ttrooavés dos E-tei tos dessCt degrCtdCtçâo de quc:d idCtde 

sobre SUCt sCtúde. 

Dentro desse quadro que~ CtO mesmo tempo que é real é também 

irreversivel em paises como o nosso~ pressionados pela miséria e 

por um modelo centralizador de rendas que traz em seu bojo~ como 

sub-produto~ impactos de caracteristicas perversas sobre o meio 

'::tmbiente~ surgem tr~s grandes linhas de pensamento para o 

enfrentamento do problema. 

A primeirCt defende Ct idéia do desenvolvimento de aç5es no 

sentido de proteger os mananciais através de medidas legais OLt 

até de modelos baseados em educaçâo da populaç~o~ etc. 



A segunda linha v~ o problema como incontornável~ propondo a 

busca e o desenvolvimento de novos mananciais à distâncias cada 

ve= maiores~ tratando o custo decorrente como uma variável 

imp I í ci ta ao prob 1 ema e qLle. portanto~ deve ser aceita como 

inevitável. 

Ao que tudo indica~ para os defensores dessas duas vertentes 

o sistema clássico de tratamento de água é suficiente~ já que as 

duas acreditam no sucesso de suas propostas. 

Finalmente e::iste uma terceira com a qual nos 

identi f icamos ~ que act-edi ta que esforços devem ser mantidos no 

sentido de proteoer os mananciais. Entretanto~ a experi~nc1a 

mundial tem mostrado que mesmo em países ricos. onde s~o 

possíveis maciças inversões de capital no setor~ o sucesso de 

tais medidas é relativo~ funcionando como uma espécie de peneira 

que~ por mais oue se diminuam sua!:· mal""las~ sempre ""Iavet-:~o de 

existir partículas Que passar~o~ sendo necessário prevenir-se 

I"~essas condiçoes~ essa terceira linha defende o 

desenvolvimento de processos e operações unitárias avançados que 

realmente possam agregar ao produto final~ uma confiança bastante 

grande~ aliados a um controle administrado das fontes poluidoras~ 

ou seja~ a adoç~o da idéia do reuso potável indireto planejado. 

Apesat- da RI"ISP dispor de uma rede ra=oével de reCLlt-SOS 

hidr- i cos ~ o cresc1mentcI popul aciona 1 é maior do que essa t-ede 

pode suportar~ havendo ocasiaes~ como se verá a seguir, em que a 

prática do reuso potável planejado foi evocada como '::1 forma de 

resolver um problema emergente. 



1 1969: após severa estiagem ~ os n.í.veis dos principais 

mananciais abastecedores da RI'15P caíram de forma crítica~ 

obrigando a Companhia Metropolitana de Agua de 5;0 Paulo - COMA5P 

- concessionária dos serviços da regi;o na época~ colocar em aç~o 

um plano de emergincia para contornar a situaç;o. 

O Rio F-'inrleiros~ por efeito da estiaÇlem~ apresentav':l um 

caudal constituído quase que integralmente dos esgotos que para 

ele aflLlíam sem nenhum tratamento prévio. O plano da C0l'1A5P 

previa a construç;o de Llm sistema de floculaç~o de emerg·ê'ncia 

locali=ado no proprio leito do rio e uma estaç~o elevatória que 

captaria essas êlguas e as E'ncaminharia a um sistema de pré-

decantaç~o~ para depois submetª-las a um tratamen~o convencional 

nas estações do Alto da Boa Vista e Theodoro Ramos. 

O sistema n;o cheqoLl a set- implantado pois com o fim da 

estiagem os níveis dos mananciais vol taram ao normal ~ tendo o 

projeto sido desativado sem que os dados referentes aos ensaios 

de laboratór10 tenham sido registrados. 

:2 - 1986: também durantE' uma intensa seC':1 ~ os t-esen/atór ios 

ele água potável da Rt-15P atingiram nOVC:1mente n.:í.veis· cr í ti cos ~ 

colocando em risco o abastecimento da regi~o~ principalmente na 

área servida por áqua proveniente da Represa Guarapiranga~ que é 

tratada na Estaç~o de Tratamento do Alto da Boa Vista à raz~o de 

9~4m~/s e cerca de 1~2m~/s em Theodoro Ramos. 

A idéia era captar 1~2m3/s de água diretamente do Rio 

Pinheiros~ conduzindo-a até a Estaç~o Theodoro Ramos~ onde seria 

submetida a um tratamento alterado de acordo com uma sequ~ncia de 

processos e operações unitária5~ que idealizamos e testamos nos 
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laboratórios da própria SABESP e da CETESB. Da mesma forma que em 

1969! o sistema n~o chegou a ser colocado em funcionamento devido 

ao fim da estiagem. O item V.2.1~ apresenta detalhes do plano. 

3 - Rio Cotia: segundo MANCUSO~ P.C.S. (32) (1989), trata-se 

de caso clássico de reuso potável indireto nlo planejado, tendo 

esse rio, ao longo de seu curso, duas estaç5es de tratamento de 

áqua. A primeira, a do Alto Cotia, situa-se junto às nascentes do 

rio em área completamente protegida, sem nenhum problema causado 

por despej 0=·. 

Após passar pela reqi~o urbanizada do municíp10 de Cotia e 

receber violenta carga de esgotos domésticos e industriais, o Rio 

Cotia tem suas águas captadas e encaminhadas.a uma segunda 

estaç~o de tratamento - a do Baixo Cotia - que submete essa água 

a um tratamento convenc10nal, com um sucesso discutível, podendo 

os dados operacionais set- encontrados nos trabal hos do ci tado 

autor' (32). 

Para finalizar, chamamos atençâo para o fato de Que o reuso 

potavel, direto ou indireto, somente faz sentido em situaç5es de 

escassez de água e o próximo capitulo tem exatamente esse 

objetivo: verificar a quest~o da oferta e da demanda de água na 

I:;;eg i:~o l'1etropo 1 i tana de ( .... ,}o" 

;:)·:\0 F'aulo, atual e futura~ procLIt-ando 

dimensionar essa escassez. 
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111.2- A DISPONIBILIDADE DE 6GUA PARA ABASTECIMENTO PúBLICO NA 

REGI~O METROPOLITANA DE S~O PAULO 

A Regi~o Metropolitana de S~o Paulo~ criada em 08 de Junho 

de 1973 pela Lei Complementar n° 14~ constituiu-se na regi~o mais 

desenvolvida do pais tendo um crescimento expressivo após os anos 

cinquenta~ quando o processo da substituiç~o das importaç5es 

surgiu como um dos fatores preponderantes na expans~o industrial. 

O rê\pido desenvo 1 vimen to dessE- setot- trou:-:e. como consequ·&n cia ~ 

um acentuado aumento das atividades de comércio e serviços~ e 

ainda um explosivo crescimento demográfico decorrente da migraç~o 

da populaçâo do campo e de outras regi5es para os diversos 

centros urbanos~ propiciado pela e:: pecta ti va de novas 

oportunidades de emprego. 

Responsável pela absorç~o de cerca de 70% do total da m~o de 

obra ocupada nos estabelecimentos indu::.triais do estadQ~ é a 

!:;:egi~~o !'1etropol i tanc\ que c:"\presenta indices de ct-escimento mais 

elevado::. do pa.is~ possuindo uma estn.ltura industrial bastante 

diversificada~ sendo considerada~ por suas características, pólo 

de desenvolvimento nacional. 

Os esta bel ecimen tos industriais, sequndo LINS ENGENHAR I A ~ 

CONSULTORIA E PROJETOS (30) (1989), localizam-se nas imediações 

dos pl~incipais rios e ei:-:cos rodoviêü-ios desse\ reqi~o~ estando 

concentrados nas sub-regiões centro-capital e sudeste - ABCDM 

responsáveis respectivamente por 67% e 21% do total do pessoal da 

r-egi~o ocupado no setor, respectivamente. Destacam-se ainda os 

municípios de Osasco, situado na sub-regi~o noroeste, e de 
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Guarulhos na sub-regi~o nordeste. Notadamente este último vem 

apresentando um crescimento industrial expressivo nos últimos 

anos. 

A rápida expans~o das atividades econSmicas aliada ao grande 

af lu:-:o de contingentes migratórios contribui de forma 

signi f i ca ti va para a ocupaç~o desordenada do espaço ter r i tor ia 1 

como para a deterioraç~o das condições 

11abi tacionais ~ devido ao deficit de in f r a-es tt-u tu r a 

particularmente no que di:: respeito aos serviços de saneamento 

básico. 

o abastecimento de água nessa regi~o é feito pela Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de S~o Paulo - SABESP - através de 

duas. formas: pelo chamado Sistema Integrado de Produç~o e 

Distribuiç~o de tlgua e pelos Sistemas Isolados de Produç:~o e 

Distribuiç~o de tlqua. 

D Sis.tema lntegrado~ qLIE' atende 28 dos .:.:.j municípios da 

reg i~o. é consti tuido por- um conj un to de sistemas pr-odutores 

~nterl igados por um comp 1 e:-:o de aduç'ào ~ reca 1 que e reser\/aç~~o ~ 

denominado Sistema Adutor Metropolitano 

tratada à rede distribuidora. 

SAM~ que condu:: a água 

Os nove mLlnicípios restantes~ n~o atendidos pelo Sistema 

lntegrado~ seu abastecimento reali::ado por sistemas 

individLlais~ denominados "Sistemas lsolados"~ que incluem suas 

unidades de produç~o. 
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111.2.1 - OFERTA DE 6GUA NA REGI~O METROPOLITANA DE S~O PAULO 

Como foi dito, a oferta de água para a grande maioria" da 

Regi~o Metropolitana de S~o Paulo se faz pelo Sistema Integrado 

da SABESP, qLle produz e distribui água de qual idade homogênea 

empre9ada primariamente no atendimento à demanda doméstica. 

Adotando-se o critério estabelecido pelo CONS6RCIO NACIONAL 

DE ENGEI\IHE I ROS COI\ISUL TORES CI\IEC (13) (1975), que estabelece 

dois niveis de qualidade, em funç~o do uso, as fontes produtoras 

foram separadas em dois 9randes grupos: 

a) Grupo 1: fontes cuj as águas destinam-se a usos mais 

exigentes em temos qualitativos, tais como: consumo humano, 

produç~o de vapor e alguns tipos de processos industriais, como 

por exemplo indústria de alimentos. 

b) Grupos I I: abrange as fontes cuj as águas destinam-se a 

outros usos menos eX1qentes que os anteriores em termos de 

qualidade. 

O quadro 1 ilustra o que foi dito 
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Quadro 1 - AGRUPAMENTO DAS FONTES DE AGUA 

GRUPO USO DA AGUA 

I Agua destinada a usos 
mais exigentes em ter
mos qualitativos 

11 Agua destinada a usos 
menos exigentes em ter
mos qLlalitativos 

FONTES DE AGUA 

-Mananciais de superfície des
tinados ao suprimento de água 
potável da RMSP. 

-Aquíferos subterrâneos. 
-Outros mananciais superficiais 
n~o aproveitados ou n~o apro
veitáveis para fins de abaste
cimento pLlblico. 

-Efluentes das estaç5es recupe
radoras de qualidade. 

111.2.1.1 - ~GUAS DESTINADAS A USOS MAIS EXIGENTES EM TERMOS DE 

QUALIDADE 

a) MANANCIAIS DE SUPERFiCIE DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE 

AGUA POTAVEL DA RMSP 

No sentido de atender 'às demandas atuais e futuras~ a 

política da SABESP tem se voltado para o aproveitamente intensivo 

dos recursos hídricos pt-óprios da Bclcia do AI to Tiet'e e par-a a 

cIa!.':'.sica importaç~o de agua de bacias vizinhas cada vez mais 

distantes~ como forma de suplementar- esses recursos. A tabela 1 

mostra as vaz5es nominais das estaç5es de tratamento de água da 

RMSP pertencente ao Sistema Integrado. 
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TABELA 1: ESTAÇ~ES DE TRATAMENTO DE ~GUA PERTENCENTE AO SISTEMA 

INTEGRADO DA RMSP - VAZ~ES NOMINAIS 

ESTAÇ~ES DE 
TRATAMENTO 

GUARAú 
ALTO DA BOA VISTA 
THEODORO RAMOS 
RIO GRANDE 
RIO CLARO 
ALTO COTIA 
BAIXO COTIA 
MOGI DAS CRUZES(*) 

VAZ~O NOMINAL 
(m~/s) 

26~00 

9~40 

1~20 
4~OO 
3.80 
0~85 

0~50 

O~30 

(*, Estaç~o nlo operada pela SABESP 
FONTE: Referência (12) 

b - AQUiFEROS SUBTERRaNEOS 

Na Reqi~o Metropolitana de Slo Paula sào caracterizadas dais 

aquiferos distintas: 

A tabela 2 apresenta dados levantadas pelo Departamento 

Estadual de água e Energia Elétrica da Estada de Sâo Paula - DAEE 

- e apresentadas à SABESP pelo Consórcio Nacional de Engenheiras 

Consultares - CNEC (13) (1975). 



TABELA 2: PRODUÇ~O M~DIA DOS AQUiFEROS CRISTALINOS E 

SEDIMENTAR NA RMSP. 

AOUÍFERO 

CRISTALINO 
SED II'1ENTAR 
TOTAL 

FONTE: Refer~ncia (13) 

F'RODUÇ~O M~DIA 

1~3 

2~1 

( 1(lôm:~ / ano) 

41 
66 

107 

43 

Ainda segundo a mesma fonte (13)~ para efeito de diagnóstico 

de potencialidade foram identificadas tr~s situaçSes: 

áreas onde se 1a::::iC"\ e:·:ploraç:à'o e:·:cessiv.a do manancial 

cobrindo cerca de 115 km=; 

- áreas onde seria possível ampliar a e!:ploraç:~o: cerca 0'::-

86 Km';i:; 

áreas onde seria possível manter a exp:oraç:à'o existente. 

A amoliac~o da produc~o nas ár~~s favoráveis foi estimada em 

o~::. m:::/s ~ chegando-se ass~.-' a uma captaç~;:o potencial em aqui iet-os 

subterr~neos profundos igual a 3~9 m~/s~ incluindo-se nessa 

estimativa os recursos de água sLlbterrânea de pequenas 

111.2.1.2 - 6GUAS DESTINADAS A USOS MENOS EXIGENTES EM TERMOS DE 

QUALIDADE 

.::\) OUTF:OS 1'1ANANCIAIS SUPERFICIAIS N~O APF:OVEITADOS OU 

N~O APROVEIT6VEIS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PúBLICO 



44 

Excluidos os mananciais que integram os sistemas produtores 

da RMSP para o abastecimento públ ico restam ainda os recursos 

hidricos superficiais da Bacia do Alto Tiet~ de dimensees 

significativas~ e n~o aproveitados para esse fim devido a uma 

posiç~o geográfica desfavorável ou ent~o à qualidade de suas 

águas. S~o eles: 

Sistema Baixo Juqueri; 

Rios Tiet~ e Tamanduatei; 

pequenos afluentes do Rio Tiet~; 

· kibeir~o Botujuru 

· Ribeir~o Baquirivu-Guaçu 

· Ribeir~o Cabuçu de Cima 

· Ribeir~o GuaiÓ 

· kibeir~o da Varqem 

A seguir tecemos algumas consideraçees a repeito de cada um 

dos mananciais acima. 

SIS1"EMA BAIXO JUQUERI 

Locali=ado a jusante do Reservatório Paiva Castro~ esse 

sistema apresenta uma vaz~o regularizada de aproximadamente 

9 ~ Om::; /s e uma bai ::a qLla I idade de s:,uas águas ~ devido às cargas 

industriais e urbanas nele lançadas~ em que pese ter sido 

classificado em 08 de setembro de 1976 pelo Decreto Estadual 

8468~ e em 22 de novembro de 1977 pelo Decreto Estadual 107::,::,~ 

como pertence a classe OLI seja~ "águas destinadas ao 

clbastecimento doméstico~ cIPÓS tratamento convencioned ~ à 
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preservaç~o de peixes em geral e de outros elementos da fauna e 

da f lora e à dessedentaç:~o de animais". 

RIOS TIET~ E TAMANDUATEi 

Atualmente~ tanto o Tiet~ como o Tamanduatei~ no seu trecho 

urbano~ s~o receptores de pesada carga poluidora~ o que n~D 

impede seu aproveitamento como manancial de água industrial. 

Essa situaç~o~ evidentemente~ poderá ser alterada na medida 

que essas cargas forem contidas em func~o da eventual implantaç~o 

do Plano Diretor de Esgotos da RMSP por parte da SABESP. Ainda em 

funç~o dessa medida~ duas consequ~ncias decorrem como imediatas: 

melhoria da qualidade das águas~ qLle induziria a 

manutenç~o desses rios como mananciais de água industrial. e 

d iminui ç~o de vazões, que favorecer ia o deslocamento de 

certo contingente de unidéldes fabris o mercado de 

consumidores da rede púb I ~ ca, o que poder ~a set- absorvido pe la 

SABESP dentro dE' um programC"1 de reuso n:~o potável industrial ~ 

mediante aproveitamento de efluentes de Estações de Tratamento de 

Esgoto - ETE's. 

PEQUENOS AFLUENTES DO RIO TIET~ 

A Tabela preparada pelo CONS6RCIO NACIONAL DE ENGENHEIROS 

CONSUL TOF:ES - CNEC (14) (1980), consubstan cia C:1S informações de 

vazões referentes aos vários corpos hídricos. 
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TABELA 3: VAZ~ES DOS MANANCIAIS DE SUPERFiCIE. NIO 

AF'ROVEITADOS~ OU NIO 

ABASTECIMENTO PúBLICO. 

COF:PO DE ÁGUA 

SISTEMA BAIXO JUQUERI 

RIO TIET~ E TAMANDUATEi 

RIBEIR~O BOTUJURU 

RIBEIR~O BAQUIRIVU-GUAÇU 

RIBEIR~O CABUÇU DE CIMA 

RIBEIR~O GUAló 

RIBEIR~O DA VARGEM 

TOTAL 

APROVEITtNEIS ~ PARA FINS 

VAZIO APROVEITÁVEL 
(rrl':'!!'/s) 

9~O 

( 1) 

O~l 

O~7 

O~l 

11 ~::;, 

DE 

(1) Inexiste estudo global sobre o balanço hidrico da regi~o 

.levando-se em conta a interceptaç~o dos efluentes liquidos e 

industriais na bacia. 

FONTE: refer~ncia (14). 

b - EFLUENTES DAS ESTAÇ~ES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE's) 

A tabela 4 mostra as vazees tratadas pelas ETE's localizadas 

nél F~MSF'~ enquanto qUE' a tclbelé'1 5 <-ipresenta os valores médios 

mensais dessas unidades de tratamento durante 1990. 
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TABELA 4: ESTAÇ~ES DE TRATAMENTO DE ESGOTO OPERADAS PELA SABESP NA RMSP. 

VAZ~ES TRATADAS 11/.) - 1990 (*, 

ETE GUAIANAZES JAÇAN~ MAIRIPOR~ IF'IRANGA SAPOPEMBA DOM DUARTE SUZANO BARUERI 

M~S 

JAN 15~0 2~5 :2!,O 50~0 11~0 1!1 :1 381 

FEV 16~0 3~0 44,0 =,5 ~ O 10,0 3,0 279~2 

MAR 17,0 3,0 44,0 =,5,0 13,0 2!,O 426,8 4=,00,0 

ABR 15,t) 3,0 26,0 55,0 10,5 2,6 309,5 3400,0 

MAl 1=., O 2,4 25,0 51,0 9,8 2,4 301,2 3=.00, (I 

JUN 15,0 .., .,.. 
"'!f"> 21,0 47,0 10,0 .., c 

"l'''-' 289,9 3300~0 

JUL 1=., O 3,,0 30,0 70,0 10,0 2,1 360,7 3=.00, O 

AGO 15,0 2,5 34,0 30,0 10,0 2,5 312~7 3700,0 

SET 15,0 2,5 28,0 30,0 10,0 *:'" ~ _"t, _" 318,2 

OUT 15,0 ..., c 
... !'...J 30,0 49,0 11,2 2,0 329,0 3700,0 

NDV 15,2 2,7 30,2 49,1 10,6 2,,3 331,0 3650~t) 

DEZ 15~4 2,9 30,4 49,2 10,0 2,6 :333,0 36(1)~ O 

TOTAL 183,6 -:'PI"'"\ ~ 364,8 590,4 126,1 28,8 3973,2 36500~t) ...... ~...:,. 

MItDlA 15,3 2,7 30,4 49,2 10,5 2,4 3~1!,1 3650,0 

(* ) VALORES ESTIMADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

FONTE: SABESP 
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111.2.2 - PROJEÇ~O DA OFERTA 

Para a adoç~o de uma politica de oferta de água na RMSP ao 

longo do tempo~ foram considerados: 

111.2.2.1 - AOUiFEROS SUBTERR2NEOS E OUTROS MANANCIAIS SUPERFI

CIAIS N~O APROVEITADOS, OU N~O APROVEIT~VEIS, PARA 

FINS DE ABASTECIMENTO PúBLICO. 

Neste caso a oferta de água foi considerada constante até o 

ano 2005~ a partir dos valores estimados pelo CNEC (13) (1975) já 

apresentados na tabela ~. 

111.2.2.2 - MANANCIAIS DE SUPERFiCIE DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE 

~GUA POT~VEL DA REGI~O METROPOLITANA DE S~O PAULO 

r'ara essa proj eç~o foram considerados os valores adotados 

pela SABESF' como sendo a alternativa mais viável entre aquelas 

consideradas pelo Plano Diretor de Abastecimento de ~gua da RMSP 

definido pela FIGUEIREDO FERRAZ; CONSULTORIA E ENGENHARIA DE 

PROJETO LTDA. (23) (1990). 
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TABELA 5: ESTAÇ~ES DE TRATAMENTO DE ESGOTO OPERADAS PELA SABESP 

NA F:MSP. '.JAzr:::ES r'lé:DIAS TRATADAS (1/s)-1990. 

ESTAÇ~O 

GUAIANAZES 

JAÇAN~ 

l'lA I R I FOR~ 

IPIRANGA 

SAPOPH1BA 

001"1 DUAFHE 

SUZANO 

BARUERI 

VAZZíO TOTAL 

f=ONTE: SABESF' 

a - OBRAS CONSIDERADAS COMO J~ IMPLANTADAS 

VAZ~O Mé:DIA 
(l/s) 

30~4 

4 Q '::> , .-

331~1 

3650~O 

4091~6 

A segui r ~ na tabe 1 a 6 ~ s~o apresen tadas a':::> VcI'::Ot:':::> IIUIII.1.lld.1.~ t::' 

máximas dos sistemas de abastecimento já existentes~ que captam 

água a partir de mananciais de superf .:í.cie e daqueles que podem 

ser considerados como já impl êlntados ~ sej a por j á estarem em 

funcionamento~ seja pelo adiantado estágio de suas obras. 
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TABELA 6: VAZ3ES NOMINAIS E M~XIMAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EX ISTENTES. QUE CAPTAl'l ÁGUA DE MANANCIAIS DE 

SUPERFiCIE E DAQUELES CONSIDERADOS COMO JÁ IMPLANTADOS. 

SI STEl'lAS EM 

OF'ERAÇZ;O 

GUARAú 

ALTO DA BOA VISTA 

THEODORO RAI'10S 

RIO GRANDE 

F:IO CLARO 

ALTO COTIA 

MOGI DAS CRUZES(*) 

SUB TOTAL 

SISTEMAS EM IMPLANTAÇZ;O 

ALTO TIET~ (la. ETAPA) 

GUARAPIRANGA (ALTO E M~DIO CAPIVARI) 

CABUÇU (la. ETAPA) 

TOTAL 

(*) Estaç~Q n~Q operada pela SABESP 

~ONTE: refer~ncia (23) 

b - OBRAS PLANEJADAS 

CAPACIDADE (m3 /s) 

NOMINAL M~XIMA 

26~OO 33~OO 

9~LJ.O 

l~20 

4~OO 

3~80 

O~85 

O~30 

46.0::5 

4~OO 

2.70 

O~40 

{.~ tabelei 7 cOrtsubstancia as obras. que est~o sendo 

consideradas pela SABESP em termos de capacidade de produç~o. 



TABELA 7: NOVOS MANANCIAIS; CAPACIDADE DE PRODUÇ~O 

SISTEMA 

PRODUTOR 

BAIXO CAPIVARI E M~DIO MONOS 

ITATINGA 

ITAPANHAú 

BIRITIBA E PARAITINGA 

ALTO JUQUIA (ROSAS) 

CABUCU (2a. ETAPA) 

BILLINGS 

TOTAL 

FONTE: refer~ncia (23) 

CAPACIDADE DE 

PRODUÇ~O ( m·~ / s ) 

1~90 

4~9C> 

3~ 50 

4!, 7(i 

O~12 

10~OO 

28~22 

111.2.2.3 - OUTROS MANANCIAIS SUPERFICIAIS Nao APROVEITADOS, OU 

N~O APROVEITAVEIS, PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚ

BLICO. 

A utilizac~o desses mananciais n~o está sendo prevista nesta 

tese~ assim sendo~ a oferta de água dessa origem n~o está sendo 

considerada. 



111.2.2.4 - EFLUENTES DAS ESTAÇõES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

(ETE'c.) 

P. projeç~o das vazões dos efluentes das estações de 

tratamento de esgoto (tabela 5) já foi feita baseando-se na 

Revis~o do Plano Diretor de Esqotos DA RMSP (12). Nesse trabalho~ 

o estudo das ETE's existentes~ daquelas em implantaç~o~ bem como 

das novas unidades de tratamento secundário propostas~ foi 

desenvol vida obj etivando a remoç~o de cerca de 90~-:' de DBO e 

sólidos em suspens~o~ usando-se tecnologia adequada e procurando-

se minimizar eventuais ociosidades. 

A segui r apresentamos LIma descr i ç~o resumida· dos pr in ci pais 

dados das ETE's relativos à alternativa cons1derada melhor pelo 

referido plano diretor~ no horizonte de planejamento concebido 

'até o ano 20(>:=,. 

E. TE BAF:UER I 

Essa unidade de tratamento localiza-se no mun1cipio de 

Barueri~ a margem esquerda do Rio Tiet~~ em terreno lim1tado por 

esse curso de água e pela estrada de ferro da FEPASA. 

No projeto original a capacidade nominal do módulo projetadO 

é de 7~Om3/s; entretanto~ estudos efetuados pela SABESP durante a 

revis~o do projeto mostraram que~ com e::ceç~o dos decantadores 

secundários ~ as demais unidades t"&m capacidade para tratar até 

10~Om~/s com efici~ncia igual à inicialmente prevista. 

Assim sendo. a SABESP atualmente vem providenciando obras 

complementares com o objetivo de atingir capacidades prO::ima ao 

valor citado~ conforme modulaçYlo mais adeqLlada para 
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alter-nativa escolhida. A tabela 8 mostr-a as pr-incipais 

car-acter-isticas dessa ETE par-a a alter-nativa escolhida. 

TABELA 8: ESTAÇ~ES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESCOLHIDA -

CARACTERiSTICAS PRINCIPAIS 

VAZÃO FINAL 
AFLUENTE 
(m''::!' /s) 

MóDULOS NO 
FINAL DO 
PLANO 

3,0 

FONTE: r-efer&ncia (12) 

CAPACIDA
DE POF: Mó
DULO(m 3 /s) 

~REA TOTAL 
F:EQUERIDA 

(ha) 

8 ~ ~I 

~REA A DE
SAPROPRIAR 

(ha) 

A tabela 9 apr-esenta as etapas de impIantac~o recomendadas 

peIoE:. pr-ojetistas. e visa alinhar- a capacidade de tr-atamento à 

evoluç~o da vaz~o efluente de modo a alcançar o minimo de 

ociosidade. 

TABELA 9: ETE BARUERI; ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

ANO 

1986 
1988 
1991 
199::, 
2000 
200::, 

l'lóDULOS EM 
OPERAÇ~O 

(), =, 
1,0 
1,5 
2!'() 
,., '" 
.:. ~ ~I 

FONTE: r-efer-ância (12) 

CAPACIDADE ACUMULADA 
(m'';!: /s) 

4,7::, 
9 ~ 50 

14~2:=, 

19~OO 

23~75 

Si tUclda no mLtni ci pio de Sâo i-='aul o ~ EI margem esquer-da do 

F:ibeit-~o dos t;leninos~ em ter-r-eno localizado no ct-uzamento da 
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Avenida Almir-ante Delamar-e com a Avenida Guido Aliper-ti~ essa 

unidade de tr-atamento dista cer-ca de 2~O Km da conflLtência do 

citado cur-so de água com o Rio Tamanduatei. 

Ancllogamente ao caso da ETE Bar-uer-i ~ os estudos efetucldos 

dur-ante a r-evis~o do pr-ojeto mostr-ar-am ser- possivel. mediante 

obr-as complementar-es~ ampliar- a capacidade do módulo or-iginal da 

Nessas condiçaes~ a ár-ea de pr-opr-iedade da SABESP ser-á 

suficiente~ uma vez que ela foi desacr-opr-iada par-a a implantaç~o 

de módulos de 6 ~ Om'-:::/s de acor-do com o pr-evisto no Plano 

SANEGRAN. 

TABELA 10: ETE ABC: ETAPAS DE IMPLANTAÇ~O 

ANO 

1990 
199:':, 
2000 

I'U,DULOS EI'1 
OPERAÇ~O 

() ~ =, 
1.0 
l~O 

FONTE: r-efer-ância (12) 

ETE SUZANO 

CAPACIDADE ACUMULADA 
(lTf-:::/S) 

6.00 
8~50 

Essa unidade situa-se no municipio de Suzano~ na faixa 

compr-eendida entr-e o Rio Tietª e a antiga Rodovia S~o Paulo-Rio, 

sendo a segunda estaç~o de tr-atamento de gr-ande por-te~ em nivel 

secundár-io~ em oper-aç~o na RMSP. 



Embora tenha capacidade para 1~5m~/s~ no momento recebe 

Os dados referente~ às etapas de sua implantaç~o encontram-

se na tabela 11. 

TABELA 11: ETE SUZANO; ETAPAS DE IMPLANTAÇZO 

ANO MóDULOS E 1'1 
OPERAÇt:\O 

1~0 

CAPACIDADE ACUMULADA 
(m'~/s) 

1986 
2001 1~0 + cemplementaçlo 

1 ~ :;:.0 

1~90 

FONTE: referªncia (12) 

~TE PARQUE NOVO MUNDO 

o terreno onde será implantada a ETE Parque Nove t'1unde 

locc:diza-se ne l'1unicipio de S~e F'aL\lo~ ti mat-gem direita de F:io 

Tiet'€! ~ nas de Aricanduva~ rlC:"lvendo 

nec~ssidade de uma área de 10 ha adicionais aos 25~75 ha 

e::istentes pClra sua teted implantaç~e~ que SE' dará de acet-de com 

a tabela 12. 

TABELA 12: ETE PARQUE NOVO I'1UNDO: ETAPAS DE II'1PLANTAÇZO 

ANO 1'1óDULOS E 1'1 CAPACIDADE ACUI'1ULADA 
OPERAÇt:\O (m~/s) 

1990 1~O '? c",:"" 
..:.., \.01_' 

1994 1~5 3~80 

1997 2~0 =1, ()6 

2001 3 ~ () 7~60 

FONTE: refer~ncia (12) 
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ETE S~O MIGUEL 

o local escolhido para implantaç~o dessa estaç~o situa-~e à 

margem da pista sul da F:odovia dos Trabal hadores ~ na aI tura do 

quilSmetro 25~ na Zona Leste do Município de S~o Paulo~ devendo 

ocupar uma área de 25~9 ha a ser adquirida pela SABESP e 

implantada de acordo com a tabela 13. 

TABELA 13: ETE S~O MIGUEL: ETAPAS DE IMPLANTAÇ~O 

ANO MóDULOS E\'1 CAPACIDADE ACU\'1ULADA 
OPERAÇZO (m:~ /s) 

1989 1~O 
-. "......,..,.. 
..::. ~ ~":I 

1994 1,5 3 ~ 3:. 
1998 2,0 4,46 
2001 2~5 5 ~ ~18 
200":1· 3 ~ () 6,70 

FONTE: referância (12) 

111.2.2.5 - COMPOSIC~O DA OFERTA GLOBAL 

Na tabela 14 apresentamos os dados citados nos itens 

anteriores, indicando a composiç~o da oferta global para o 

horizonte de planej amento do Plano Dit-etm- de Esgotos dét RMSF' 

elaborado por CONSóRCIO ENGIESAN: ENGEVIX-IESA-TECNOSAN (12) 

(1989), ou seja~ para os anos 2005 e 2010. 

Com relaç~o à contribuiç~o dos efluentes das ETE's~ à vaz~o 

total captada e tratada de 53,20 m3 /s foram deduzidos 5~32 m3 /s 

como sendo uma estimativa das perdas e descartes, restando desse 

montante 47~88 m3 /s como efluente disponível. 



A 
B 

tABELA 14: COMPOSIÇ~O DA OFERTA GLOBAL DE ~GUA NA RMSP 

(m:~/s) 

OFERTA OFERTA ACRé:S. OFEF:TA ACRES. 
NOMINAL 1'1~X IMA ATé: ?Hé: ATé: 
EM 1994 Et"l 1994 2005 200~5 2010 

3~40 3~40 (I ~ !:'.(l 3~90 (> 

~53 ~ 15 60~ 15 28!,22 88~37 (I 

DF. 
E 1'1 
2010 

SUB-TOT 56 ~ =,5 63, =,5 28~72 92,27 (I 

3,90 
88,37 
92,27 

( 1 ) C 4~O9 4~(l9 43~79 47~88 (I 

TOTAL 60,64 67,64 72, =,1 140,1=, (> 

(1) Valo~ n~o estimado 
A - Aqu1fe~os subte~~âneos 

B - Mananciais de supe~ficie destinados ao sup~imento de 
áqua potável na RMSP 

C - Efluentes das ETE's 

FONTE~ ~efe~ªncias (13)~ (12) e (23) 

111.2.3 - A DEMANDA DE 6GUA NA REGI~O METROPOLITANA DE S~O PAULO 

A segui~, a tabela 15 ap~esenta as demandas médias e máximas 

atuais pcH-cl tlguas supey-f iciclÍs ~ bem como os vaI o~e=, p~oj etados 

até o ano 2010. Nela,_ encont~am-se os valo~es com os quais a 

SABESP vem t~abalhando no planejamento dos seus ~ecu~sos 

hid~icos. 



TABELA 15: PROJEÇ~O DA DEMANDA M~DIA E MAXIMA NA RMSP 

ANO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

::~001 

2002 

2003 

2004 

200~1 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

FONTE: referência (23) 

DEI1ANDA Mé:D I A 
(m'3/s) 

49,49 

52~32 

52~83 

59~37 

61~21 

63~05 

64~88 

66~72 

70~83 

73,10 

75~38 

79~92 

DEMANDA 1'1 A X I MA 
(m:~/s) 

57,79 

60~11 

61~86 

63,26 

64,66 

66~07 

67,47 

68~87 

71,00 

73~13 

-c: ,-,
/ "",I, ..:../ 

77,40 

82~17 

84~80 

87~44 

90~07 

92~71 

58 
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As proj eções assumidas na "tabela 15 referem-se às vazões 

qlobais~ ou seja~ n~o discriminam as varias modalidades de 

demanda tais como industrial~ doméstica~ etc. Uma estimativa 

dessas modalidades será apresentada a seguir. 

111.2.3.1 - DEMANDA INDUSTRIAL 

A utilizaçlo de efluentes de estações de tratamento de 

esgotos a rd.\/e 1 secundário para certas atividades indus triais ~ 

vem sendo defendida pela I i teratura especial izada como sendo ':1 

forma de reuso de água mais racional e segura no atual estágio 

tecnológico. 

I'H~NCUSO. F.C.S. (32) (1989)~ após clclssificar as diversas 

formas de reuso n~o potável industrial bem como de reciclagem~ 

demonstra que apesar da exist~ncia de uma tend~ncia mundial 

bastante fOt-te de se incrementar progt-amas de reuso industt-ial 

como forma efetiva de controle de poluiç~o~ frequentemente tais 

programas economicamente' inviáveis~ devido à 

necessidade da utilizaç~o de sistemas duplos de distribuiçâo da 

água a ser reusada. 

De acordo com DEB~ A.K. & EVANS~ M.F. (19) (1980) e AMERICAN 

WATER l'JORKS ASSOCIATION ( 5 ) 

abso I LI tamen te necessários~ no 

(1980) ~ 

sentido 

tais sistemas 

de previnirem-se 

s~o 

da 

possibi I idade do uso dessa água para outros f ins que n~o o 

industrial. 

Sob encomenda da SABESP~ a LINS ENGENHARIA~ CONSULTORIA E 

F'ROJETOS (30) (1989) preparou um estudo sobre a viabilidade 
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técnica~ econSmica e financeira da reutilizaç~o dos efluentes das 

estaç5es de tratamento de esgotos localizadas na RMSP. 

Após a el iminaç~ode um grande número de indústrias pelo 

fato de n~o se loca 1 i zarem de forma ag lomerada em determinados 

pólos~ esses autores (30) apontaram como viáveis~ apesar da 

necessidade de sistemas duplos de distribLliç~o~ dois 

conglomerados industriais próximos as ETE's de Barueri e de 

Suzana. 

(::~, tabele' 16 resume as estimativas das demandas pé\ré\ ágUé\ 

industrial nas áreas de influ~ncia dessas duas estaçBes. 

TABELA 16: ESTIl'1ATI~)P, DP,S DEI'1ANDAS PP,RA ÁGUA. INDUSTRIAL NAS 

ÁREAS DE INFLU~NCIA DAS ETE's BARUERI E OSASCO 

ÁREA DE 

INFLU~NCIA 

ETE BARUEHI 

ETE SUZANO 

~ONTE: refer~ncia (29) 

111.2.3.2 - DEMANDA AGRiCOLA 

{~inda utilizando os 

VAZÃO TOTAL ESTIMADA(l/s) 

I'HNIMA MEDIANA 

347!, ~f 469~4 

30:', ~ 7 

estudos desenvolvidos pela 

r-1ÁX I !'lA 

711~6 

440~1 

LINS, 

ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS (30), constatamos que as 

atividades agrícolas na RMSP desenvolveram-se no eixo transversal 

leste-oeste dessa regi~o. 
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Nessas condiçSes, desde a década de 50, como pode ser visto 

na tabela 17, a área cultivada permanece relativamente estável em 

torno de 30000 ha e:dstindo, entretanto, um deslocamento 

sistemático das atividades agrícolas para as regiSes extremas da 

área metropolitana, fato esse motivado pela crescente press~o 

urbana. 

Na regi~o leste concentram-se mais de 50% da área cultivada 

da F:MSF', dedicada quase exclusivamente à produç~o de verduras, 

legumes, frutas e flores, bem como ao reflorestamento, conforme a 

tabela 18. 
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TABELA 17: REGI~O METROPOLITANA E ALTO TIET~ - EXTREMO LESTE 

- EVOLUÇ~O DA AREA CULTIVADA 

1"1UN I C f P I O 1950 
AREA 

10:::."ha 'l. 

1'10G I DAS 
CRUZES ~ "":!' '_I!, _, 12~O 

SUZANO 1~2 4,4 

BIRITIBA 
1"·IIRH1 ( * ) ( * ) 
SALESóPOLIS2~4 8~8 

(:~L TO TIETé: 
EXTREMO LI=f""' 

-~ 

TE ' ,") 

él~7 
,., c: '-' 
.::. \0.,1 !' .: 

.SUB-F:EG I ~O 
LESTE q I:: 

, !',..I 34~6 

F:1'1SP 27~4 100~O 

6~7 

3!'() 

( * ) 
3~8 

13, =1 

17~O 

36~4 

* Dados n~o dispon.iveis 
~·ONTE : r-efer-e-ncicl (30) 

1960 
AREA 

./ 
/. 

18~4 

8~2 

(t) 

10~4 

37~1 

46~6 

l(lO~O 

1970 
AREA 

1 O:::: ha 

9~O 2~5!, 7 

~ , 
"::'~él 7~4 

~ ..., 
6~5 ..;:.,..::. 

1~9 ::' ~ 4 

1::,!, 7 44~9 

18~8 :,3!,B 

3~,!,() 100~O 

1975 
AREA 

10::::ha 

9 ~ ::' 

1~8 

2~O 

1~4 

31~4 

6~O 

6~7 

4~7 

14~6 48~8 

17~O =.6 !' 9 

29~9 100~O 

1980 
AREA 
1 O:::: ha 

9~6 

1~6 

..., ..,. 

.::.!' . ..:' 

,.., c: 
..;:.!' --I 

16~O 

* 
31 !'f ~5 

30~4 

5~1 

7!,3 

-. ~9 / 

50~8 

* 
100~O 



TABElA 18: ALTO nElE - ElTF.EIIC LESTE - iJlllIZACAD DAS mF.AS EM HECT"F.ES mSOl 

LAVOURAS FLORESTAS PRO~UTl'lAS 
---------------------------------- -------.. --------------

TOTAl PEllllAllENTES TEIIPOi!ARIAS Elt DESCANsa PASIA6Elt !'.ATAS í'LA:ITADAS HAO llTIll Ll.jAS 
-----------------------------------------------------------------

IIDSI DAS CllUZES 38 528 2 792 B94 !i!8 2 SS1 10m 'i 461 1 m 

SUZANa 4725 150 1 368 43 141 m 1 m ~8b 

BIRImA IIIRIII 12 021 m 1551 315 1 m 2271 4 661 250 

SAlESOPOLIS 23 198 411 1 921 m 'I 578 4 121 b 475 106 

A. TIETE-EIT. LESTE 79 072 3m 10 734 1m 14144 25 929 21 m 2 278 

RIISP 203 10'1 6 206 22 m 3144 42 m 4l 905 53 m 7913 

FONTE: Referencia (291 
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Pelo fato da ETE Suzano localizar-se na Regi~o Leste~ a área 

em estudo em torno da mesma alcança algumas sub-regiBes com 

vocaç~o agricola definida~ que potencialmente oferecem 

perspectivas de mercado parei oferta de ef luentes tratados como 

fonte alternativa de água para irrigaç~o. 

Assim sendo~ o estudo de reuso de efluentes para fins 

agricolas considerado por LINS ENGENHARIA~ CONSULTORIA E PROJETOS 

(30) (1989) e adotado nesta tese limita-se apenas à Regi~o Leste~ 

particularmente ao extremo leste~ onde a exploraç~o múltipla dos 

para abastecimentc público~ irrigaç:~o e 

diluiç~o dos esgotos já definem um quadro severo de limitaç6es. 

LINS ENGENHARIA~ CONSULTORIA E PROJETOS .apud CONSóRCIO 

PROMON-IESA-AMBITEC (30) (1989) argumenta que na regi~o 

considerada pode ser constatado um cenário de referência com os 

seguintes resultados quantitativos: 

a potencial hidrico total em 2005 20 ~ 3 ITr~ /s 

b necessidade hidrica em 2005 

c disponibilidade para abastecer a RMSP 14.1 m:;!;/s 

No que diz respeito às necessidades hidricas foi considerado 

o seguinte: 

irriqaç:tío 1 ~ 9 ITr~ / s· 

diluiç~o de esgotos 3 .• 4 ITr";!; 15 

abastecimento de indústrias de porte 0,9 m'";!;/s 

total 6~2 m·";!;/s 

Com relaçâo à irrigaçâo~ a necessidade apontada poderia ser 

satisfeita integralmente pelo efluente tratado da ETE Suzana. que 

no ano 2005 terá vaz~o compativel~ de acordo com o previsto na 



Revis~o do Plano Diretor de Esgotos da RNSP, sendo entretanto 

importante considerar a viabi I id'=-Ide física dél veiculaç~o dess'=-I 

vaz~o até os pontos de consumo. 

Uma anál ise mais aprofundada das Opot-tunidades dentro da 

área em torno da ETE Suzano aponta o vale do Rio Taiaçupeba. 
.. 
d 

JLlsante do reservatório construído pelo Departamento de Água e 

Energia Elétrica DAEE como favorável à utilizaç~o de 

ef 1 Llen tes:~ para fins sendo necess~\t- io 

considerar os fatores que seguem: 

E';:l.st.2ncia de e:: preSSl.va agrícola já 

estabeleciaa e que demanda agua para irrigaçJo: 

- o potencial hidrl.co da bacl.a sera repartido entre os usos 

de abastecimentc, de ágLla da RMSF' através do Sistema AI to Tiet'.2 

ora em construç~o pela SABESP~ e a captaç~o da Companhia Suzano 

de Papel e Celulose. criando limitacaes importantes ao uso 

aÇlrícola e::l.stente e sua e::pans:;:o. 

De acordo com o ci tado estudo (3r). o reuso de ef 1 uerr tes 

tratados da ETE Suzano no vale do Rio Taiaçupeba~ à jusante do 

barramento e::istente ~ pode ser concebido dentro das seguintes 

I irrhas: 

adequaç:áo das, características do efluerrte da ETE ... 
c\ 

qualidade requerida para irrigacJo. através da complementaçlo do 

tratamento no qrau necessár1o; 

- vel.culaç~o do afluente tratado até jusante do barramento e 

utilizaçlo do próprio canal do Rio Taiaçupeba como conduto para 

distribuiç~o de água para fins agrícolas. 
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III.2.3.3 - A COMPOSIÇ~O DA DEMANDA GLOBAL 

De acordo com o que foi dito em III.2.3.1 tanto o reuso n~o 

potável industriC'd cbmo ~ agricola necessitam dos chamados 

"sistemas duplos de distribuiç~o"~ fato este que tem em inúmeros 

casos inviabilizado projetos de reuso n~o potável. 

No caso particular da RMSF' e:-:istem apenas densos 

conglomerados industriais e agricolas que tornam viáveis projetos 

dessa natureza nas vizinhanças das ETE's Barueri e Suzano. Assim 

sendo~ o estudo de demandas limitou-se a essas duas regi5es. 

A tabela 19 consubstancia os dados referentes às demandas de 

água de mananciais de superficie na RMSF'. 



iABELA 19 DEMANDA GLOBAL DE AGUA ATUAL, EM 2005 E EM 2010, EM 93/5 (1) 

ATUAL ATUAL ACRESCI/'IO ATE 2005 EM 2005 ACRESCI/'IO ATE 2010 EI'! 2010 

NO/UNAL /'IA XI I'! A NOIIINAL IIAXI/'IA NOIIINAL /'IAXIKA NO/'lINAL /'IAXI/'IA NOMINAL HAllMA 
._--------------------------------------_.-------------------------------------------------------------------------------------_. 

A 48,72 56,ó4 19,07 21,74 67,79 78,38 11,36 13,18 79,1~, 91,56 

B 0,47 0,71 0,00 0,00 0,47 0,71 0,00 0,00 0,47 0,71 

C 0,30 0,44 0,00 0,00 0,30 0,44 0,00 0,00 0,30 0,44 

UB TOTAL 49,49 57,79 19,07 21,74 68,56 79,53 11,36 13,18 79,92 92,71 

D 0,47 0,50 1,40 1,40 1,87 1,90 0,00 0,00 1,8i 1,90 

TOTAL 49,96 58,29 20,47 23,14 70,43 81,43 11,36 13,18 81,11 94,61 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------._--------------------_ .. 

(1) Crescimento industrial na area de Barueri e Suzana admitido co-

mo zero no período 
A- Demanda global de agua na RMSP, excluidos os dados referentes a 

demanda industrial nüs area de influência das ETE's Barueri 

zano. 
8- Demanda industrial na área de influência da ETE Barueri. 
C- Demanda industrial na área de influência da ETE Suzana. 
D- Demanda agrícola na área de influência da ETE Suazano. 

FONTE: Referências (13), (22) e (12). 

e Su 
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111.2.4 - BALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE ~GUA NA RMSP Ar~ O 

ANO 2010 

A tabela 20~ prep~~ada por FIGUEIREDO FERRAZ: CONSULTORIA E 

ENGENHAr.~IA DE PROJETO (23) (1990)~ coteja oferta e demanda de 

água de sLlperf:í. cie na RMSF' ~ apresentando ano a ano o déf i ci t a 

ser incorrido~ se considerado apenas os sistemas de abastecimento 

e:·:istentes bem como aqLleles admitidos comc, já implantados~ de 

acordo com a tabela 6. 

TABELA 20: BALANÇO ENTRE OFERTA E DEMANDA DE ~GUA NA RMSP AT~ O 
ANO 2010 EM m3 /s (1) 

ANO 

1990 
1991 
1992 
1"''''''-7' 7·'::. 

1994 
1995 
.:1.996 
1997 
1'-198 
1999 
2000 
2001 
2002 
200:::;: 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

DEI'1ANDA 

I'1IiDIA MÁXH1A 
DIÁRIA 

49~49 57~79 

51!,~1 59~52 

51~82 60~11 
52,32 60.69 
52.83 61~28 
~13 ~ 33 61~86 
:,i.}. ~ :'04 ó3~26 
t:t: "'7C: 
.... 1 "",' ~ J "",I 64~66 

!56~9=, 66.07 
::,8~16 67,47 
!:,9 ~ :37 68~87 
61~21 71~OO 
63 ~ O::, 73~OO 
64~88 75~OO 

66~72 77 ~40 
68 ~ ::,6 -o c--I t ~ .... 1..::' 
70~83 82~ 17 
73~10 84~80 
7:'=,~ 38 87~44 
77~65 90~O7 
79~92 92~71 

DÉFICIT 

I'1ÉDIA PRODUZIDA MÁXIMA F'RO-
E DEI'1. M~DIA DUZIDA E 

DEI'1. 1'1 A X II'1A 

1 ~ 13 
O~ 18 1 .71 
1 "":",..., 

.• :'> ~ 11 ~ ·-='7 
2~60 4 .. ::,1 
3 ~ SC> c:: rI~, 

.... ' , 7":" 

::,~Ol 7 -,...., 
!' ·";-4 

l ,-, ...... 
o,.,,;;..:, 8~ 72 
8~O6 10 ~ 8::, 
9~90 12~98 

1" .J.. ,37 1 ~5!, 12 
13~ 

c::~ 

~II 17~2::, 

1::1~41 19 ~38 
17~68 22!1(l2 
19~ 95 24,65 
22,23 27~29 
24~ 50 29,92 
26~77 -=",,-, =16 "';14, 

(1) Considerado para 1994 a oferta de água para o sistema 
integrado como sendo 53~15/60~15 (demanda média e mêX1ma 
diáricl) 
FONTE: refer~ncia (23) 
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Por outro lado~ levando-se em consideraç~o os sistemas 

planejados~ a situaç~o altera-se substancialmente~ o que pode ser 

observado na tabela 21. 

A vaz~o disponivel desses novos mananciais perfaz um total 

de 28~22 m~/s~ que acrescida à capacidade máxima atual de 60.15 

n-':J:/s resulta numcl vaz~o de 88~37 m:::!:ís. 

Nessas condiçges. para o atendimento da vaz!o máxima diária 

de fina 1 de plano de 92 ~ 71 mO=-/ S:o set-ê\ nece=osê\r io fornecer mai s 

4.34 m~!s de agua ao s1stema. Isso implicará na exploraç~o também 

do Baixo Juquiê\~ que é o único manancial próximo capaz de 

fornecer vaz~o dessa ordem. 

Os dados apresentados partiram das seguintes premissas: 

. utilizaç~o máxima da Represa Billings à raz~o de 10~O 

m:J:/ s somente apóS", o ano 200~1~ prevendo-se qLle sejam e:o:ecutadas 

todas as obras necessê\rias de tratamento de esgotos da RMSP nos 

próximos 15 anos: 

exploraç~o de 4.34 m~/s do Baixo Juquiá também 

somente no ano 2005. em raz~o do elevado custo envolvido em sua 

utilizclç~o; 

utilizaç:?io da capacidade mêl::ima da de 

1"t-atamento do Alto da Boa \.Iista. 16.0 m:::;/s. e da Estaç~o de 

Tt-a tamen to Theodoro Ramos. 2. (> m°"3/ s. considerando-se que suas 

obras de ampliac10 estejam concluidas até 1993. 



VAZAO NOtlIHAl 

V,UIlO MIl/fA 

TABELA 21: OFERTA, DEtlAHDA E DÉFICIT DE ASUA AO LONSO DO TE~O ("315) 

OFERTA 
NO/fINAL 
EtI 1994 

DEtlANDA DEFICIT ~CRECItlO 

E" EI'! ATE 
1994 1994 2005 

53,15 52,83 -0,32 28,22 

60,15 61,28 1,13 28,22 

OFERTA DEI'IAHDA DEFICIT 
TOTAL EI'! EI'! 
2005 2005 2005 

81,37 68,56 -12,81 

88,37 79,53 -8,84 

OFERTA 
EI'! 

2010 

DEI'!ANDA DEFICIT 
EI'! EtI 

2010 2010 

81,37 79,92 -1,45 

88,37 92,71 4,34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No item 111.1 apresentamos alguns casos onde o reuso potável 

planejado das aguas foi pensado como forma de resolver problemas 

de falta de água devido a situaç5es de estiagem. Por outro lado~ 

no I I 1.2 foi visto que o equi I ibrio entre oferta e demanda de 

água na RMSP somente estará assegurado~ através da exploraç~o dos 

4~34 m3 /s provenientes do Baixo Juquiá. 

Este capitulo apresenta algumas propostas elaboradas por 

diversos autores onde o reuso é apontado n~o como uma medida 

emergencial~ mas como fator de planejamento. 

PROPOSTA 1: Plano Diretor de Abastecimento de ~gua da Regi~o 

Metropolitana de Slo Paulo. 

Após um estudo encomendado pela SABESP~ a FIGUEIREDO FERRAZ: 

CONSULTORIA E ENGENHAFUA DE PROJETOS LTDA (23) (1990) propôs as 

c:d ternati 'Ias clpresentcldas ncl tclbel cl 22 ~ que foram seI ecionadas 

como as mais viaveis para a utilizaçlo dos recursos hidricos da 

Regi~o Metropolitana de Slo Paulo. 

A u ti I i zaçlo da Represa Bi 11 ings como manancial de águ'::l 

potável recomendada nas tr@s aI ternati 'Ias ~ carclcter iza um caso 

tipico de reuso potável indireto planejado~ conforme definido no 

capitulo II~ e somente será possivel após 2005~ prevendo-se que 

sej am e:,:ecutadas todas as obras necessárias ao tratamento dos 



esgotos da RMSP nos próximos 15 anos~ sendo apontadas 2 

possibilidades. 

TABELA 22: ALTERNATIVAS PARA EXPLORAÇ~O DOS NOVOS MANANCIAIS 

ALTERNA- SEQU~NCIA DE EXPLORAÇ~O DOS MANANCIAIS (VAZ~O DE 

rIVA 

1 

2 

APROVEITAMENTO - m3 /s) 

BC/MM 

1 n 
~ 7 

RS 

4 7 
~ , 

IT 

IT 

IT 

~o~ 
~o 

ITP 

ITP 

3~1 

ITP 

BC/MM: Baixo Capivari e Médio Monos 

IT: ltatinga 

ITP: ltapanhaú 

BIR/PAR: Biritiba e Paraiatinga 

RS: Rosas 

BIL: 8il1ings 

JQ: Baixo Juquiá 

FONTE: refer~ncia (22) 

BIR/PAR RS BIL/JO 

BIR/PAR BC/MM BIL/JO 

1~9 

BIR/PAR BC/MM BIL/JQ 

A primeira possibilidade refere-se à revers~o das águas da 

Represa Billings~ a partir do braço formado pelo Rio Taquacetuba~ 
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para os reservatórios do Sistema Capivari-Monos que~ por sua vez~ 

interligam-se com a Represa Guarapiranga. 

O grande probl ema dessa a 1 terna ti 'Ia ~ como reconhecem seus 

aLltores ~ é seu ~mpedimento legal~ LIma vez qLle~ tanto os 

reservatórios do Sistema Capivari-Monos~ como GLlarapiranga~ s~o 

classificados como Classe 1 ~ onde "n~o ser~o 

lançamentos de eflLlentes~ mesmo tratados" e as águas da Represa 

Bi 11 ings ncldcl mais ser:~o que ef 1 uentes:. dos esgotos domés ti cos 

tratados da RMSP. 

Nestas cond1cSes~ resta a segunda possibilidade que propae a 

construç~o de um túnel de 9 Km de e::tens~o e 2~ :'lm de diâmetro 

ligando o braço do Rio Bororé a uma estaç~o de tratamento de água 

a ser construida~ a ETA Sudoeste~ 

Represa Guarapiranga. 

PROPOSTA 2: Plano Guaracabi. 

o Plano Guaracabi 

localizada às margens da 

a utilizaç~o dos 

reservatórios Guarapiranga~ Capivari e Billings~ aumentando para 

~~ m~/s a disponibilidade de água do Sistema Guarapiranga. 

De acordo com COSTA E SILVA~ F:. J. et aI (1:',) ( 1986) ~ 

autores do plano~ a pt-ática do bombeamento das êlguas do Rio 

Pinheiros para a Represa Billings somente serêl permitida de forma 

control ada ~ ou sej a ~ "quando a va=~o e a qua 1 idade das águas 

forem compativeis com a capacidade de assimilaç~o do reservatório 

r,eceptor ~ <::1 ni 'leis acei taveis para reuso indi reto de suas águas". 
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F'ROF'OSTA Reuso N~o F'otável Industrial na Regi10 

Metropolitana de S10 Paulo. 

LAVRADOR FILHO~ J. (29) (1989)~ apÓs estudar a distrib.uiç~o 

espacial das indústrias na RMSF'~ afirma que a dispers~o dificulta 

bastante a adoçâo de uma estratégia general izada de reuso n:~o 

potável industrial de forma direta a partir de uma estaç10 de 

recuperaç~o de água do sistema público, devido à necessidade de 

sistemas duplos~ o que pode ser anti-econSmico, nâo se excluindo 

a possiblidade de adoç~o dessa alternativa para indústrias 

vizinhas a essas instalaç5es. 

Por outrc, lado~ esse aLltc,r (29) t-ecomenda essa tecnologia 

para uma indústria de papel e celulose localizada.no municipio de 

Suzano, pró::imo à ETE de Suzano, que possui capacidélde nomina 1 

instalada para tratar~ a nivel secundário, 1,5 m~/s de esgotos. 

A implantaç~o de uma estratégia de reuso planejado da água 

para abastecer essa indústria poderia liberar até 0,9 m3 /s 

(su f icien tes para abastecer cet-ca de 310.000 pessoas) de águas 

primárias para serem incorporadas ao Sistema Produtor Alto Tiet~. 

Tal estratégia~ argumenta o autor, poderia se dar de forma 

interna à indústria pelo rearranjo de fluxo e/ou recirculaç~o da 

água ou através de fonte e:·:terna~ utilizando-se os eflLlentes 

secundários da ETE Suzano. 

PROPOSTP, 4: Reuso Pottlvel lndir-eto Planejado dos Efluentes 

das Estaç5es de Tratamento de Esgoto, via Represa 8illings. 

A8REU~ R.M. (1) (1990) recomenda como estratégia para a 

despolui~o da Represa 8illings o reuso potável indireto planejado 
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de suas águas~ colocando "todo o esforço de investimento no 

sistema de coleta e tratamento dos esgotos metropolitanos~ de 

forma que o sistema estej a suf icientemente completo quando _ for 

necessário ampliar a oferta d'água depois do aproveitamento das 

cabeceiras do Rio Tiet-e- em curso ~ ampl iaç10 essa a ser fei ta 

revertendo-se através da Represa Billings determinada vaz10 para 

os sistemas de produç10 do Rio Gt-ande ~ cabeceiras do Rio Tiet-Ei 

e/ou Guarapircmga". 

Com relaç~o a uma procedente alegaç10 quanto aos r1SCOS de 

salinizaç~o do reservatório no caso de um reuso potável indireto 

planejado dos efluentes das estaç5es recuperadoras de qualidade 

'lia F:ept-esa Billings~ esse autor (1) demonstra,- através de um 

balançc1 dE- entr.:\das e s.:\idas de cloretos no reservatório, que 

isso n~o viria a acontecer. 
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v -o REUSO DE ~GUA E SUA POSSIBILIDADE NA REGI~O METROPOLITANA 

DE S~O F'AULO 

[) capítulo anterior fo~ dedicado a algumas propostas de 

reuso planej ado de água na Regi~o Metropol i tana de S~o Paulo 

concebidas 

apresentar 

por 

Llm 

vários autores. Neste 

histórico das 

capítulo~ 

principais 

a idéia 

crises 

é 

no 

abastecimento de àgua que se abateram sobre a regi~o e ti:tmbém 

alguns levantamentos e descr" i ç~o de alguns e:·: per imen tos 

relacionados ao tema~ nos quais participamos isoladamente ou em 

conjunto com outros profissionais. Além disso~ apresentamos 

também uma proposta para a adoç~o do reuso potável indireto 

planejado de ágLla para a regi~Q .• antes que a opç~o seja feita 

pelo reLlso potável indireto n~o planejado. 

V.l - A PRIMEIRA GRANDE CRISE 

o abastecimento de água no município de s~o Paulo e 

\;izinhanças tem uma histÓria de ct-ises e car'encias~ raramente 

interrompidas por períodos de maior abundância. 

(-1 primeira grande crise~ a de 1969~ descrita no ítem I,j.l~ 

ensejou Llm intenso programa de ensaios em laboratório 

desenvolvido nas instalaçBes da própria concessionária~ a COMASP. 

Os resultados desses ensaios~ que n~o foram convenientemente 

arquivados acabando por perderem-se~ apontavam para uma possível 

viabilidade do plano à luz da tecnologia disponível na época. 
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Entre 1971 e 1974~ ROCHA~ A.A. (39) (1976) ~ apÓs Llm 

levcm-tamentQ ecológico-sanitário e um estudo profundo sobre a 

macrofaLlna bentônica da Represa Guarapiranga~ concluiu qLle "d~ um 

modo geral~ as condiç5es sani~árias do lago s~o satisfatórias e 

mesmo nos pontos de maior polLliç~o orgânica e mineral~ as 

concentraç5es de DBO~ OD~ NI'1F' de coliformes~ refletiam as boas 

condições da água em relaçâo à sLla utili:::açâo para o 

étbastecimento". ConclLliLl também qLle "os gêneros predominantes de 

algas~ pelo sistema indicador de F'almer~ nâo sâo indicadores de 

"pelas concentrações de sais 

minerais nutrientes de nitrogênio e fósforo registradas~ pode-se 

dedLlzir que ct represa está soft-endo um processo eutrofi:::ante". 

Além dessê.is conclLlsões esse autor (39) recomendava 

te>: tLlct I men te: 

J. - "QLle se prossigctm os estudos e levantamentos sanitários 

que vêm sendo realizados desde 1971. F'orém~ é necessário um maior 

entrosamento das entidades que se relacionam com o saneamento e a 

universidade para qLle as pesquisas possam ser efetuadas em maior 

profundidade" . 

:,;: "Especial atenc:~o deve ser tomctda também em relaç:~o ao 

grada tivo acúmulo de sais. nLl tr ientes na represa ~ por tornat- o 

ambiente favorê'tvel cto aparecimento de pt-oblemas decorrentes da 

eu trof i zaç:ào" . 

3 - "~ necessário adotarem-se medidas imediatas de proteç~o~ 

as quais constariam de: controle do lançamento de residuos 

industrié:tis ~ zoneclmentc:, e controle do LISO da terra na bc:tcia ~ 

constr'Llç~Q de interceptot-e~~ e tratamento de esgotos". 
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Como pode ser observado~ tudo indica que 1974 foi o ano 

limite~ a partir do qual, em decorr~ncia de uma ocupaç~o 

absolutamente desordenad~ de sua bacia~ as águas desse manancial 

passaram a sofrer um processo de deterioraç~o acelerada, 

ensejando por parte da SABESP~ empresa sucessora da COMASP~ 

vár ios estudos de acompanhamento da qual idade das águas desse 

manancial. Entretanto~ por efeito das sucessivas mudanças de 

enfoque decorrentes unicamente de ingerªncias politicas nas áreas 

técnicas, n~o foi possival a montagem de uma série histórica dos 

dados que n~o sofresse soluç~o de continuidade. 

V.2 - A SEGUNDA GRANDE CRISE 

Come"! foi di to no i tem V.l, também como decorr~ncia de uma 

forte estiagem, em 1986 tem I ugat- a segunda 9 t-ande crise no 

abastecimento de água da cidade de S~o ~aul0. 

Em condições normais, as aguas procedentes da Represa 

Guarapirangcl s~o recaI cadas para duas estações de tratamento: 

AI to da Boa \.lista (ETA AB\.!) e Theodoro Ramos (ETA TAR), com 

capclcidclde de m::::/s e m::::/s respectivamente. Após 

tratamento convencional ou seja, pré cloraç~o no break point. 

coagul aç~o com sul fato de aI uminio ( com possi bi 1 idade de pré 

alcalinizaç~o) , floculaç~o, pós 

alcalinizaç~o, pÓs cloraç~o e fluoretaç~o, a água é distribuida 

conforme a figura 1. 



FIGURA 1 :ESTAÇÕES DE TRAT~~NTO DE ÁGUA THEODORO ~~OS E ALTO DA BOA VISTA 

-CONDIÇÕES NORMAIS DE DPERAÇÃO-
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V.2.1 - PLANO DE EMERG~NCIA 

No sentido de contornar o problema dei fal ta de água foi 

concebido um plano de emerg~ncia composto por duas alternativas: 

el pr imeirel previa a in terrupçtío da E1 A TAR ~ obj eti vando uma 

economia equivalente ",. na vaz.:lo captada no manancial ~ embora com 

reflexo negativo no sistema distribuidor~ equivalente à vaz~o da 

estaçtío interrompida ou seja~ 1~2 m~/s~ n~o consideradas as 

oerdas. 

A segunda alternativa previa que a vaztío tratada na ETA TAR 

fosse substituida igual volLlme ~ c:.aptada no FUo 

Pinheiros que~ após tratamento em Theodoro Ramos~ seria recalcada 

até a ETA ABV para tratamento conjunto com a água procedente de 

Guarapiranga. Evidentemente a captaçtío de água de represa nessa 

alternativa estaria reduzida do valor correspondente à vaz~o 

proceden te dc:\ ETP, TAR (1" igurC:'1 2). 

A seguir apresentamos um resumo do que foi dito. 

CONDIÇõES NORMAIS 

Vaz;o aduzida à ETA TAR: 1,2 m$/s 

Vaz;o total captada em Guarapiranga: 10,6 m~/s 

Vaz~o distribuida: lO~6 m$/s~ menos perdas 



PRIMEIRA ALTERNATIVA 

Vaz~o aduzida à ETA TAR: O m3 /s 

Vaz~o aduzida à ETA ABV: 9~4 m3 /s 

Vaz~o total captada em Guarapiranga: 9~4 m3 /s 

Economia de água captada em Guarapiranga: 1~2 m3 /s 

Vaz~o distribuida: 9~4 m3/s~ menos perdas 

Impacto no sistema distribuidor: 1~2 m3/s~ mais perdas 

SEGUNDA ALTERNATIVA 
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Vaz~o captada em Guarapiranga e aduzida à ETA TAR: O m3 /s 

Vaz~o captada no Rio Pinheiros e aduzida à ETA TAR: 1~2 m3 /s 

Vaz~o captada em Guarapiranga e aduzida à ETA ABV: 8~2 m3 /s 

Economia de água captada em Guarapiranga: 2~4 m3 /s 

Vaz~o distribuida: 9~4 m3!s~ menos perdas 

Impacto no sistema distribuidor: 1~2 m3 /s, mais perdas 

Como se pode percebet- ~ as duas aI terna ti 'las causam igua 1 

1mpacto no sistema distribuidor, embora a segunda proporcione uma 

economia maior de água captada na Represa Guarapiranga, que era o 

objetivo a ser alcançado. 

Evidentemente~ para a avaliaç~o dos riscos associados à 

adoç~o dessas medidas foram feitos uma série de ensaios em 

laboratório~ descritos a seguir. 



FIGURA 2 ESTAÇÕES DE TRAT~~NTO DE ÁGUA THEODORO P~~OS E ALTO DA BOA VISTA 

-ESQUE~A DE E~Rr,ÊNCIA-

c \FTAÇÃO NO RIO 
PINHEIROS 
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V.2.2 - ENSAIOS DE LABORAT6RIO 

Os ensaios de laborat6rio foram imaginados de forma a 

simular o tratamento proposto; entretanto ~ n~o foram concluídos 

devido ao início das chuvas e à consequente interrupç~o do fluxo 

financeiro responsável pelo suporte do programa. Mesmo assim os 

resultados obtidos foram bastante estimulantes~ de forma que 

julgamos oportuno seu registro para sua retomada quando esse tipo 

de tr2\ball-",0 for encarado de forma séria nas empresas de 

saneamento básico. 

O trat.amento piloto foi desenvolvido " segundo duas 

concepç5es~ descritas a seguir. 

F'r imei re\ con cepc~;ío: esquema c I ássi co de tt-atamentcl pós 

.1.':tiO no Bre\siJ. ~ cClm pré cJ.oraç~;ío realizada no br-eak point em 

pH>7 ~O pat-a evitar a formaç~o de triclot-etcl de nitrog"~nio~ de 

acordo com o fluxograma da figura ~. 

FIGURA "":!'. ,_I. FLUXOGRAMA DO ENSAIO DE LABORAT6RIO: PRIMEIRA CONCEPÇ!O 

Água Clorac~o ao 1 Coagulaçâo 
Flocu-1 bre~~":~p~int com laçâo 0 

Bruta pH """ I ~ u I 
I i 

IDecan- II tlgLlé\ I I I , I 

4 I Fi 1 tt-açâo lo. Itaç~o ~ I I 

Tratada I I I I 
I I I I 
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Os r-esLll tados dos e:·:ames f isicos e quimicos médios de 4 

ensaios obtidos no estudo piloto de labor-atór-io est:?io 

apresentados nas tabelas 23 e 24. 

TABELA 23: EXAMES FiSICOS E QUiMICOS: M~DIA DE QUATRO AMOSTRAS 

SUBMETIDAS AO TRATAMENTO PLANEJADO NA PRIMEIRA 

CONCEPÇ~O 

F'AF:ÂMETRO (*) 

Cor- (U.C.) 

Tur-bidez (N.T.U.) 

F'er-r-o 

Cr-omo total 

Fenol 

Fluor-eto 

Dur-eza 

Nitr-og~nio amoniacal 

ÁGUA BF:UTA 

67~UOU 

9 ~ 100 

O~070 

0.176 

1 ~ lS() 

75.Uou 

11~600 

ÁGUA TRATADA 

O~020 

<.U ~ 050 

(1.00=, 

().o02 

0.970 

224~UUO 

<O~02 

(*) Salvo quando indicado. valor-es expr-essos em mg/l 

FONTE: SABESP 



TABELA 24: DOSAGEM DE PRODUTOS QUiMICOS: M~DIA DE QUATRO AMOSTRAS 

SUBMETIDAS AO TRATAMENTO CONCEBIDO NA PRIMEIRA 

CONCEPÇZO 

PRODUTO QUiMICO DOSAGEM (mg / 1 ) 

Soluç~o de cloreto férrico 35 

Suspens~o de hidróxido de cálcio 345 

Soluç~o de cloro em água 

FONTE: SABESF' 

Com aos e::ames microbiológicos e ensaios Oe 

mutagenicidade~ foram realizados nos laboratót-ios da CETESB e 

est~o apresentados nas tabelas e 26. 

Segunda concepc~o: nesta concepç~o a preocupaç~o foi com a 

possível formac::~o de organo clorados OLt qualquer outro 

mutagênico. Dessa forma~ foram imag1nadas 3 alternativas~ nenhuma 

das quais inibindo formac:~o dos compostos mutag'ê'ni cos ~ 

Evidenciando ainda uma apIicaç~o incorreta do cloro. 

Alternativa a: clorac:~o da água bruta de forma a se obter 

o teor má::imo possível de monocI oaminas ~ formadas a parti t- do íon 

amSnio presente na água bruta. 

Alternativa b: coagLt I CIC:~O. floculaç:áo~ decantaç~o e 

filtraç~o~ seguido de cloraç~o ao break point. 

Alternativa c: coagulaç~o~ floculaç~o~ decantaç~o. 

filtraç~o. seguido de cloraminaç~o. 



TABELA 25: EXAMES MICROBIOL06ICOS: TRATAMENTO PLANEJADO NA PRIMEIRA CONCEPCAO 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO NMP/10011 I SAUIONELLA SP MICRO :COLIFA60S: ENTERO-I 

DATA TIPO :----------------------+-----------+---------+---------: 
DA DA DA :COLIFORKES :COLIFORMES:CLOSTRIDEOS: EtI EM :BACTRERiAS I VIRUS " 

COLETA MOSTRA : SULFITO :UFP/I001l1: UFP/IOOa 
AKOSTRA TOTAIS FECAIS : REDUTORES 51 10 1 

!------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+---------+---------
(1) : 

76729 :06/01/86: B 1.10E+07 : 1,70E+Ob: 5,OOE+04 :PRESENTE : AUSENTE :1.S0E+04: 5.5(~+O 

!------------t---------f---------t-----------+----------+-----------:---------:---------:-----------:---------!---------
(2) : 

77052 :06/01/86 : T 1 1 ; HU:,th I t: AUSENTE : AUSENTE ~ AUSEliié 
, ____________ ' _________ , _________ , ___________ , __________ , ___________ 1 _________ : _________ , ___________ , _________ , ________ _ 

f f f f ( I f t f ( f 

I 
I 

77089 :14/01/86 B 2.30E+07 8,OOE+06 2.S0E+04 :PRESENTE AUSENTE !7.00E+03: 5,20E+O, 
, ____________ , _________ 1 _________ 1 ___________ , __________ , ___________ , _________ , _________ , ___________ 1 _________ 1 ________ _ 

t , t I f I f , I f I 

I 
I 

77123 : 14/01186 : T (3) 'j 'j ..... : AUSENTE: AUSENTE : AUSENTE: AUSENTE 
1 ____________ , ________ .1. _______ .'. _________ .'. _________ '. __________ , ________ .'. ________ 1 ___________ , _________ , ________ _ 
, I t I I I , r « , I 

77244 :20/01/86 E 5.00E+06 : 3,OOE+06: 1.30E+04 :PRESENTE AUSEIHE : 1. SOE +04: 2. 30E +(i 
,. ___________ '. _______ .'. _______ .'. _________ .'. _________ 1. _____ -----,---------,---______ ' ______ -----,-------_.'. _______ _ 
I I ( f t , f ( f. f f 

I I , . , , 
77234 :22/01/86 T 1 'j ., ..... : AUSENTE: AUSENTE : AUSENTE: AUSENTE 

'. ___________ , _________ , _________ '. __________ , __________ J ___________ , _________ , _________ t ___________ , ________ .'. _______ _ 

r I f t r ( f f I f I 

I 
I 

77235 :22/01/86 : E 3.00E+07 : 8,OOE+Ob: 1.40E+03 :PRESEIITE : i'lUSEtHE 33000: 4.80E+O 
' ____________ ' ________ ~I _________ J ___________ ' ________ __ , ___________ 1 _________ 1 _________ ! ___________ 1 _________ 1 _________ . 

f r t I f f r I I f f 

I 
I 

80744 :22/01/86 T 1 1 9.2 : AUSENTE: AUSENTE : AUSENTE: AUSENiE 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
Metodo de analise baseados na 16 a. edicao do u Standard Hetnods for Exaaination of Water anti Wastewater - APHA 

AWWA - WPCF e'Nor;as CETESE L5.218. L5.503 e L5.213 

(1) B= Agua Bruta (2) T= Agua Tratada (3) Exame prejudicado 
FONTE CETESB 
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TABELA 26: ENSAIOS DE MUTAGENICIDADE: TRATAMENTO PLANEJADO NA 

PRIMEIRA CONCEPÇ~O 

MUTAGENICIDADE 

NúMERO DA DATA DA TIPO DA TESTE TESTE DE 

AMOSTRA COLETA AMOSTRA s. cerevisiae AMES 

76729 06/01/86 B(l) 

77052 06/01/86 T(2) positivo positivo 

77089 14/01/86 B 

77123 14/01/86 T positivo positivo 

77244 20/01/86 B 

77234 20/01/86 T negativo negativo 

~-~~c 
!/~~~ 22/01/86 B 

80744 22/01/86 T positivo positivo 

Método de extraç10 e concentraç~o de amostras: extraç10 liquido X 

liquido~ segundo norma ISO no. TC 197/SC5/W67~ 1980. 

(1) B = água bruta (2) T = água tratada 

FONTE: CETESB 

A tabela 27 mostra 05 dados obtidos a partir do ensaio feito 

conforme a alternativa c. Quanto às demais~ n10 foram executadas 

por falta de recursos. Na tabela 28 encontram-se as dosagens dos 

produtos quimicos utilizados no ensaio. 
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TABELA 27: EXAMES FiSICOS E QUiMICOS: AMOSTRA SUBMETIDA AO 

TRATAMENTO PLANEJADO NA SEGUNDA CONCEPÇ~O, ALTERNATIV~ 

~ 

PAR~METROS (*) AGUA BRUTA AGUA TRATADA 

Cot- (U.C.) 70 10 

Tur-bide= ('·\I.T.U.) 50 1~9 

Cromo 0~055 O~005 

Fenol 0~029 O~002 

FIuor-eto O~50 O~48 

Dur-e=a 60 91 

Nitr-og~nio amoniacal 5~8 O~02 

(*1 Salvo quando indicado~ valor-es expressos em mg/l 

FONTE: SP,BESF' 
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TABELA 28: DOSAGEM DE PRODUTOS QUiMICOS DA AMOSTRA SUBMETIDA AO 

TRATAMENTO PLANEJADO NA SEGUNDA CONCEPÇ~O, ALTERNATIVA 

PRODUTO QU l: t-, I CO DOSAGEI"I (mg / 1 ) 

Soluç~o de cloreto férrico 

Suspens~o de hidróxido de cálcio 140 

Soluc~o de cloro em água 40 

FONTE: SABESF' 

Os exames microbiolóqicos e ensaios de mutagenicidade foram 

real izados nos laboratórios da CETESB e est~o apresentados nas 

tabelas 29 e 30 que seguem. 



TABELA 29: EXAHES MICROBIOL06ICOS: TRATAMENTO PLANEJADO NA SE6UNDA CONCEPCAO 

+-------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
NUMERO 

DA 
AMOSTRA 

E 
: AL TERNA TI VA 

DATA 
DA 

COLETA I 
I 

I 
I 

TIPO 
DE 

AMOSTRA 

NMP/l00.1 
:-------------------+-----------+BACTERIAS 

COLIFORMES :CLOSTRIDEOS:HETEROTRO-
:-------------------:SULFITO 
: TOTAIS : FECAIS : REDUTORES 

: TlCAS E/1 
:PLACA UFC/.l 

: SALHONELLA SP : 
:---------+---------! 

:COLIFA60S:ENTEROViRUE 
:UFP/I00.1: UFP/I00.1 

:------------+---------+---------+---------+---------+-----------+-------------+---------+---------+---------+---------_. 
90635 (1) : 

ALT a :10/03/86: B :5.00E+06 :3,00E+06: 5,00E+04: :2,40E+04 : 1,60E+03 
:------------+---------+--------~+---------t---------+-----------:-------------!---------:---------:---------:-----------

(2) : 90636 
ALT a :10/03/86 : T 1 1 : AUSENTE : AUSENTE: AUSENTE 

, ____________ , _________ , _________ , _________ , _________ 1 ___________ , _____________ ' _________ ' _________ 1 _________ , __________ _ 

f f f I I r f f r , f 

91477 
ALT b :17/3/86 B 

I I 
I I 

:1.30E+07 :2,30E+06 : 27 3,50E+06 :PRESENTE : :2,20E+04 : 2.50E+03 
' ______ ------,---------,---------,---------,---______ 1 ___________ 1 _____________ , _________ ' _________ , _________ ! __________ _ 
f I I f f f I f f f I 

915j3 
Ali C : 17/3/86 T : AUSENTE : AUSENTE: AUSENTE 

, ____________ 1 _________ , _________ , _________ , _________ 1 ___________ 1 _____________ 1 _________ 1 _________ 1 _________ : __________ _ 

I f I f I I I j j , I 

90642 
ALT C :13í03/86 : 

I 
I 

B :2.30E+07 :3,OOE+06 : 2,30E+06 : 4,60E+(l6 : AUSENTE : :2.10E+04 : 1.80E+04 
1 ____________ 1 _________ 1 _________ 1 _________ 1 _________ 1 ___________ 1 _____________ , _________ 1 _________ 1 _________ 1 __________ _ 

f I I f f , I I ~ , I 

90652 
ALT C :13/03/86 : T 2.2 : AUSENTE : AUSENTE: AUSENTE 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodos de analise baseados na 16 a. edicao do • Standard Hethods for the Examination of Water and Wastewater-

APHA - AWWA - WPCF e Nor~as CETESB L 5.218, L 5.503 e L 5.313 

(1) B = Agua Bruta (2) T = Agua Tratada 

FONTE: CETESB 
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TABELA 30: ENSA I OS DE 1'1UTAGEN I C IDADE: TRATAMENTO PLANEJADO NA 

SEGUNDA CONCEPÇZO; ALTERNATIVAS (A), (B) E (C). 

ALTERNATIVA 

a 

a 

b 

b 

c 

c 

NúMERO DA 

AMOSTRA 

906:35 

10636 

91477 

91 :57:5 

90642 

906::,2 

DATA DA 

COLETA 

10/0:5/86 

10/0:5/86 

17/03/86 

17/0::::./86 

1:3/0:'V86 

1:::::/0::;:/86 

TIPO DA 

Al'lOSTRA 

B(l) 

T(2) 

B 

T 

B 

T 

TESTE DE 

AMES 

negativo 

positivo 

positivo 

positivo 

negativo 

positivo 

11étodo de extrac~o e concentraç~o de amostras: extraç~o liquido X 

liquido~ segundo norma ISO no. TC 197/SC5/WG7~ 1980. 

(1) B = água bruta 

FONTE: CETESB 

Os resLll tados obtidos no tratamento efetLlêldo como primeira 

concepç~o indicam LIma bastante significativa de 

coliformes totais~ fecais salmonellas~ colifagos e enterovirus. 

Além disso~ hOLlve remoç~o de fenol~ cromo e ferro também bastante 

grande. 

Por outro lado~ o tratamento n~o conseguiu atribuir à água 

tratada aLls"ência de atividade mLltag"ênica~ em que pese o fato 

desse ensaio nJo ter sido efetuado na água bruta. 
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A segunda conc~pç~o também mostrou a mesma coisa, ou seja, 

excelente remoç~o microbiológica e inefici@ncia no que diz 

respeito à inibiç~o da mutagenicidade. Com relaç~o à essa 

característica, SANTOS, C.L. (40) (1988) recomenda o uso de 

oxidantes alternativos, ao mesmo tempo em que apresenta uma série 

de vantagens e desvantagens para os mais conhecidos. 

Evidentemente, caso se prossigam os estudos será necessário 

explorar o caminho apontado por esse autor. 

V.3 - CONSEQU~NCIAS DA SEGUNDA GRANDE CRISE 

A segunda grande crise teve um efeito positi~o na medida em 

qLIE', por- ocup'::lrmos '::1 chef i'::l do depart'::lmento t-esponsável pelo 

controle sanitário da SABESP, recebemos orientaçâo no sentido de 

fazer um acompanhamento mais sistemático da qualidade das águas 

das represas, entre elas, Guarapiranga. 

?issim sendo, foi iniciado um mc.ni toramento visando à 

caracterizi..=tç~o qualitativa dae. águas dessa rept-esa através de 

levantamentos apoiados POt- e:-:ames de laboratório efetuados em 

amostras de água coletadas nos seus afluentes formadores, no seu 

efluente e no seu corpo, além de avaliar a evoluçâo da qualidade 

das águas da bacia, tendo como obj eti '.lO perceber mov imen tos de 

tend~ncia dos parâmetros mais significativos. Apresentamos, a 

seguir, os resultados desse monitoramento. 
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V.3.1 - A SITUAÇ~O ATUAL DOS AFLUENTES DA REPRESA GUARAPIRANGA 

Apresentamos, a seguir, uma análise das condições da 

qualidade das águas dos formadores da Represa Guarapiranga, 

fundamentada por ensaios em laboratório. 

V.3.1.1 - METODOLOGIA 

j~i c\\lc:d~c\Ç::\o da qualidC:ide das:. águas dos contribuintes da 

Represa Guarapiranga, foi 'fei ta mediante o estudo das cargas 

afluentes ao manancial~ calculadas a partir de amostras de água 

coletadas em pontos de controle estratégicamente Localizados. 

Os pontos de controle representados na figura 

relacionados no quadro foram escolhidos objetivando 

os v~\rios ti pos:o de rJctS sub-bacias~ 

responsaveis por 99% da contribuiçlo natural do reservatório. Em 

relaç~o à escolha dos parâmetros de controle~ foi feita tendO em 

conta serem os mais representativos dos problemas que se 

verificam no manancial. Além disso~ para efeito de quantificaç~o 

de cargas~ foram consideradas as médias aritméticas dos valores 

das concentrações dos parâmetros em cada ponto, de Julho de 1987 

a junho de 1989~ analisados mensalmente. 

Quanto às vazões contribuintes~ foi considerada a média das 

vazões médias mensais afluentes à represa entre julho de 1987 e 

junho de 1989~ ou seja~ 13~79 m~/s~ ressaltando-se que esse valor 

engloba também os esgotos presentes nas sub-bacias além da 

contribuiç~o natural. 



FIGURA 4: REPRESA GUARAPIRANGA- PONTOS DE A~OSTRAGEM 
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QUADRO 2: PONTOS DE CONTROLE DE QUAL I DADE DE ÁGUA NA BAC I A DA 

REPRESA GUARAPIRANGA 

PUNIO DESCRIÇ~O 

GU-9 Cór-r-ego 2 

GU-I0 Rio Bonito e Rio das 
Pedr-as 

GU-ll Cór-r-ego s~o José 

GU-12 Cór-r-ego Tanquinho 

GU-13 Rio Parelheiros 

GU-14 FUo I taim 

GU-15 Ribeir~o Santa Rita~a
fluente do Embu-GuaçL 

GU-16 Rio Eml..'I-GLlaçu 

GU-17 Cor-rego Mombaça 

GU-18 Rio Embu Mir-im 

GU-19 Córrego ltupu 

l:·)U-20 Córr-ego Guavir-itubc\ 

GU-21 Jusante da Barragem 
GU-22 Cór-r-ego do Golf Club 

Guarapir-angc\ 

Nessc\s condições, 

REPRESENTATIVIDADE 
Ár-ea r-esidencial~ médio e alto 
padr-~o de ur-banizaç~o, presença de 

clubes náuticos. 
Área r-esidencial, baixo e médio 
padr-~o de ur-banizaç~o~ favelas. 
Ár-ea residencial, baixo e méd10 
padr-~o de ur-banizaç~o, favelas. 
Ár-ea residencial, médio padr-~o de 
ur-banizaç~o, presença de chácar-as. 
Regi~o de matas, chácaras e algumas 
atividades de horticultura, pequena 
ocupaç~o urbana dispersa. 
Pouca ocupaç~o urbana~ pres~0ca de 

chácar-as e ma~as. 

Matas, ~úcleos ur-banos-Cidade de 
Embu-Guaçu. 

Regi~o de chácar-as~ pr-esença de 
núcleo urbano cidade de Embu-
Guaçu. 
Matas~ chácar-as, algumas atividades 
agricolas~ núcleos ur-banos 
.l.sc,lados. 

Núcleos urbanos 1s01ados-Embu, 
Itapecirica da Ser-ra-chácaras e 
atividades agr-icolas. 

Ár-ea residencial, padr~o 

médio/baixo de urbanizaç~o. 
Át-ec\ residencial, bai:·:o e médio 

padr~o, favelas. 
Car-ga efluente da represa. 
Matas, fazendas, clubes e algumas 
atividades agr-icolas. 

das concentrações de DDO 

observadas nos pontos repr-esentativos de sub bacias com esgotos 

domésticos, das vazões de contr-ibuiç~o natural dessas sub bacias 

e das vazões de esgotos domésticos previstas pela SABESP em seus 

proj etos de esgotC\mento, foi possi 'leI ava I iar c:\ quantidade de 
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esgoto efetivamente lançada na represa a despeito da exist~ncia 

de coletores tronco e interceptores na regi~o. 

As tabelas 31~32 e 33 mostram as concentraç5es médias' dos 

parâmetros considerados~ as vaz5es afluentes contribuiç~o 

natural e esgoto - e as cargas médias introduzidas na represa. 

TABELA 31: CONCEN'rRAçõES M~DIAS NOS AFLUENTES DA REPRESA 

PAR~METRO 

PONTO 

GU-9 

GU-I0 

GU-11 

GU-12 

GU-13 

GU-14 

GU-15 

GU-16 

GU-17 

GU-18 

GU-19 

GUARAPIRANGA 

DOO 

mg/1 

217.38 

NT N-NH 3 N-N03 FOSFATO COLI COLI 
TOTAL TOTAL FECAL 

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 1100ml 1100ml 

58 

3~07 

4,37 11.5xl07 27x106 

7.94 2S~13 0.82 0.34 0.26 

26~98 0,48 0.14 0,11 

20,66 1,01 0.45 0.39 

GU-20 289,62 144.19 12.57 7,87 0.48 

GU-22 6x10~ 

~ON1'E: SABESP 



97 

TABELA ESTIMATIVAS DAS '.,JAZ <1ES MÉDIAS DAS SUB-BACIAS 

REPRESENTADAS PELOS PONTOS DE AMOSTRAGEM-PER iODO DE 

OBSERVAÇ~O: JULHO DE 1987 A JUNHO DE 1989 (m~/s) 

PONTO CONTRIBUIÇ~O NATURAL ESGOTOS DOMÉSTICOS TOTAL 

GU-9 O~O80 O~O80 

GU-lO O~ 107 O~O60 () !' 167 

GU-11 O ~ 05::. O~ 1 ::,0 (;!' 3(>:S 

GU-12 O~ 120 U~04::, O~ 16~, 

GU-1~'::: O~ 400 O~400 

GU-14 O~280 0,280 

GU-1 !:' ~-. ~H8 
rI ::=:.18 ..:.:., ...::.. 

GU-16 4~224 4~224 

GU-1'l O~4::,3 O~4::,:3 

GU-l8 :'::;.971 3~971 

GU-19 O~O6} O~O10 O~OO"l 

GU-20 O~OS3 O~200 () !'I 2=,3 

t5U-22 (> ~ 81::; O ~ 81:::;' 

TOTAL 

(*) Nâo foram consideradas as contribuiç5es de algumas sub-bacias 

com ocupaçlo desprezivel 

FONTE: SABESP 
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TABELA 33 : CAF:GAS Mé:D I AS DOS AFLUENTES éI REF'F:ESA GUARAP I RANGA 

(Kg/dia) - parfodo de obsarvaç~o: julho/87 à junho/89 

CARGAS 

F'ONT'O Dt:lO 53 N-TOTAL FOSFATOS 

GU-9 .. 'i , 
150~7 7-" "-' 2,8 O..::.~O . .,: .. .:. , .:. 

GU-10 1514~7 1740~3 258~ 1 44~3 

GU-11 :3812 ~ "l 1 ::,04 ~ o;:: 
~, ::!:18 ~ 3 76~6 

GU-12 1332~9 1489~8 233~4 39~1 

GU-1:: 286,2 ~52'7' ~ 8 20~4 4~ 
o;:: 
~, 

GU-14 192~ 1 =,59,6 19~8 4 ~ 1 

GU-15 1825~::S 5628,2 102~3 21 ~8 

GU-16 :5824 ~ 7 9846~4 175,2 43~8 

GU-1"l 1119 ~ ,3 1056~4 120~9 46~6 

GU-18 3897~6 7088 ~:::;. :'::A6 ~ 5 92~6 

GU-19 :::,ao~:.::: =,37 ~ 8 64~O 0= 
\0,,1 !I 1 

GU-20 63:::0,_ 9 :::;:1 ~H c'' 
~ 7 274 ~8 69 " " '-' 

GU-22 c: " .~ 
... 1"::'0, 1 2()2=" 1 33,(J 13~6 

TOTAL 2490:::;; ~ 8 34'748~2 2020~1 459~1 

OBS: O ponto GU-14 n~o foi considerado na,somatória~ por tratar-

se de ponto localizado em afluente do Rio Parelheiros~ 

portanto as carqas deste último incorporam a do primeiro. 

FONTE: SABESF' 
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V.3.1.2 - AN6LISE DOS DADOS OBTIDOS 

Da observaç~o das tabelas 31~ 32 e 33 pode-se concluir que 

os afluentes mais poluídos s~o o Rio Bonito (ponto 10)~ Ribeir~o 

Itupu (pontos 12 e 19)~ Córrego S~o José (ponto 11) e Ribeir~o 

Guavirituba (ponto 20)~ com destaque para os dois últimos. 

Um outro fato que chama a atençáo é que nas bacias do Rio 

Bonito e do Córrego S~o José existem redes coletoras de esgoto~ 

coletores tronco e interceptares já implantados, portanto ao 

contrário do que ocorre na ~-eal idade, n~o deveria haver 

I ançamen tos de esgotos por esses cursos na repres:.a. F-'o~- outro 

lado, na árecl representclda pelo ponto 12 referente ao FUbelx:;ío 

ItupLI bem como a do ponto 20, Ribeir~o Guavirituba, embora as 

t-edes:. estej am em fase f ina I de impl an taç~o a instaI aç:;to das:. 

elevatórias n~o seguem o mesmo ri tmo ~ havendo mui tos despeJ os 

lançados diretamente nesses cOrreqos. 

OLltro curso de i..~gL.la bastante poluído é o Cón-ego t'iombaça 

(ponto 1"7), cuja bacicl n:~o possui rede coletora, recebendo os 

despejos de forma direta dos loteamentos da êrea. Os principais 

formadores os rios Embu-Guclçu (pontos l t:: 
~I e 16) e o 

Embu-t"i rim (ponto 18) , ainda mantém padrões aceitáveis de 

qualidade física e química, o que tem contribuído para o fato de 

que os métodos convencionais de tratamento de água ainda possam 

ser empregados em determinados períodos pelas estclções de 

tratamento de água do Alto da Boa Vista e de Theodoro Ramos. 

Quanto ao aspecto microbiológico, todos os contribuintes 

apresentam concentrações de coliformes totais e fecais superiores 

aos padrões estabelecidos para os corpos de água enquadrados na 
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classe 2 pel~~ r-esoluç~o no. 20 do Conselho Nacional do I"leio 

Ambiente, CONAMA. Como pode ser constatado na tabela 31, nos mais 

polLlidos as concentr-ações de colifor-mes fecais s~o da or-dem de 

107 /100ml, indicando a pr-esença de gr-ande quantidade de esgotos 

domésticos. 

As car-gc\s 1 c\n çadas na repr-esa pe 1 os cursos de água qLle 

contém esgotos compar-áveis ou até maiores que a dos 

principais for-mador-es, apesar de suas vazões serem menor-es. Tal 

fato é agravado pela pr-oximidade das sub-bacias mais poluidas em 

";-:~ ._,--1 ~ vet- i f i ca-se que as cargas 

totais de matér-ia or-gânica e dos macr-o nutr-ientes - nitroginic e 

'fósforo pr-incipalmente aquelas pr-ovenientes das sub-bacias 

pr-ó::imas à captaç~o (pontos 10, 11, 19 e 20), s:ào pt-ovavelmente 

suf i cientes pc\re\ a eu tr-of i zaç:ào deI repr-esa, consti tuindo-se em 

substr-ato par-a o desenvolvimento de organismos aquáticos~ em 

espec~al Co fitoplancton. rambém pOde ser ver~ficado que é 

consider-ável a car-ga de sól~dos suspensos que apor-tam ao 

manancial~ o que indica alto potencial de assoreamento e pr-esença 

de micr-organismos. 

Considerando-se as cargas e vazões afluentes à r-epresa, tem-

se os seguintes valores, em ter-mos de concentraç~o de substâncias 

que chegam ao reservatório, procedentes da bacia como um todo: 

DQO: 21 mg/l 

SÓlidos suspensos: 30 mg/l 

Nitr-og~nio total: 1,7 mg/l 

Fosfatos: 0,4 mg/l 
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Os valores acima foram calculados imaginando-se o 

resrvatório como completamente misturado~ o que é aceitável para 

longos per iodos e pelo fato de que a adoç~o do 11 f ILD!O de pist.~o" ~ 

ou modelos hidráulicos intermediários~ induziria a valores ainda 

maiores no corpo central do reservatório. 

lluanto aos outros pêlrâmetros anal isados ~ n:~o apareceram em 

cargas significativas e suas concentraçoes no efluente 

apresentaram-se dentro de limites aceitáveis. 

V.3.2 - CONDIÇõES ATUAIS DO EFLUENTE DA REPRESA GUARAPIRANGA 

O monitoramento da qualidade da água da Represa Guarapiranga 

efetuado pel a SABESF' foi fei to no cana I que conduz a água às 

estaç5es de tratamento (ponto 21 da figura 4) e abrange o período 

de jLllho de 1987 a junho de 1989 com observações mensais. A 

tabela 34 apresenta as médias aritméticas obtidas dos parâmetros 

analisados. 

E\)OLUÇ~O DA QUAL I DADE DAS ~GUAS NA BP,C I A DA F:EF'RESA 

GUARAF' I RANGA 

Para se perceber a variaç~o da qualidade das águas na bacia 

ao longo do tempo ~ foram comparados os dados de qual idade das 

águas relativos a 1982~ publicados pela CETESB (7) (1983)~ com os 

dados provenientes do monitoramento da SABESF'. 

A comparaç~o desses dados indica pouca variaç~o da qualidade 

das águas dos rios Embu-Guaçu e Embu-Mirim entre 1982 e 
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1987/1989. Por outro lado~ é visivel um aumento significativo das 

cargas afluentes ao manancial em termos de nitrog@nio e fósforo 

nos pontos 10~ 11~ 19 e 20. 

A tabeleI :3~1 compara as concentrações de vários parâmetros 

fisicos~ quimicos e bacteriológicos coletados,na bacia da represa 

entre 1982 e 1987/1989~ lembrcmdo-se que em 1982 as coletas das 

amostras foram realizadas em julho e agosto~ meses de pouca chuva 

e~ consequentemente~ maior concentraç~o de poluentes. Nessas 

condições~ para efeito de comparaç~o~ na coluna relativa ao 

periodo 1987/1989 aparecem a média e o valor máximo observado no 

periodo. 
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TABELA 34: QUALIDADE DAS ~GUAS DO EFLUENTE DA REPRESA 

(PERiODO: JULHO/87 ~ JUNHO/89) 

PAR~METRO 

DQO 

COLI FECAIS 

TURBIDEZ 

N-NH 3 

FOSFATOS 

FERRO 

CLORETOS 

DUREZA 

FEN6lS 

CONCENTRAÇ80(*) PAR~METRO CONCENTRAÇ80(*) 

17~57 COLI TOTAIS 3~3x103/100ml 

946/100ml COR 21 U.C. 

3~14 NTU N-TOTAL O~48 

O~16 N-N03 0~15 

SOL. SUSPENSOS 

MANGANttS 

ALCALINIDADE 

MERCúRIO 

O~04 

16~35 

(*) Salvo indicaç~o em contrário~ valores expressos em mg/l. 

FONTE: SABESP 



iASElA 3~: COMPAP.A~AD DA üUHLJD~"E DAS A~üA5 DO EFlUENTE DA REPRESA ENTRE 1982 E Q FEfilODO 1987/1980 111 

----------------------------------------- ... --.. -----------------... -----------------------------------------------------------------... 

PONTO DGO COl! TOTAL CCLI FECAL rHiH3 
---------------------- ------------------------- .. - ----------------------- --------------------------

1992 19871l9S9 1982 1987/1959 1982 198711939 1982 m7Jl9B9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------_ .. --------------- ... 

GU-9 0,41 0,ó7 
2,30 

6U-I0 242 105.00 3,30E+07 1,90E+07 3,30E+07 7,bOE+06 21,00 13,~0 
280,00 9,00E+il7 3,00E+07 36,00 

6U-ll 247 217,00 3,30E+07 2,70E+07 7,90E+Oó 1,10E+07 23,00 lUO 
480,00 . 5,00E+07 5,OOE+07 30,00 

eU-12 34 94,00 1,18E+07 1,10E+07 7,10E+04 4,80E+Oó 8,80 11,20 
198,00 5,OOE+07 2,30E+07 24,50 

GU-13 30 8,30 1,70E+03 1,40E+04 2,30E+02 2,40E+03 
11,50 1,60E+05 1,60E+04 

GU-H 0,22 0,34 
1,00 

eU-16 20 10,50 7,90E+03 1,16E+04 3,30E+03 ó,OOE+03 0,04 0,14 
21,20 4,00E+04 5,00E+04 0,29 

GU-l7 0,10 2,65 
9,20 

6U-18 19 11,40 4,90E+03 3,10E+04 1,70E+03 3,00E+03 0,20 0,45 
18,00 1,60E+05 1,10E+04 3,40 

GU-19 14 47,00 3,30E+03 1,00E+06 4,90E+02 6,00E+05 7,70 8.22 
77 ,00 9,00E+06 5,00E+06 14,80 

GU-20 32 290,00 2,30E+Ob 2,90E+07 1,78E+05 8,00E+06 8,00 7,90 
445,00 l,OOE+08 3,OOE+07 17,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UI Ni coluni 1987/1989, o nUlero ~uperior correspondente a ccncentricao aedii e o inferior ao valor luilo no periodo 

FONTE: SABESP 
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A tabela 35 permite as seguintes conclus8es: 

1 Apesélr da carga dél méltériC:::1 org2"inicC:1 indicada pela DUO 

ter mc:::~ntido-se constante ~ nota-se nos rios EmbLt-Guaçu e Embu-

Mirim um aumento nos niveis de coliformes totais e fecais e de 

nitrog~nio amoniacal. Esse fato é preocupante. ja que indica uma 

deteriora~âo da qualidade das águas dessas sub-bacias~ que juntas 

s~o responsaveis por cerca de 77% da contribuiç~o total à 

represa. 

Historicamente tem-se percebido que o comprometimento desses 

cursos de agua. em certas épocas do ano, tem levado as estaçSes 

de tt-zltélmento de agua élO 1 imi te de suas capac~dades. enquanto 

compostas por processos convenc~onais. 

2 - Verifica-se um aumento do lancamento de DQO~ coliformes 

e nitroginio amoniacal a partir de sub-bacias que já possuiam em 

1982 rede coletora ligada ao interceptor (pontos 11 e 12), o que 

pode s~gn1T1car ausincia ou quebra de ligaçaes entre a rede e o 

1nterceptor e a construç~o de novas redes sem essas l~gaçSes. 

/. 
H proporç~o dos esgotos lançados nos vem 

aumentando~ sendo que esses locais apresentam crescimento na 

ocupaç~o das fundas de vales . 

. .:. Nas sub-bélciéI5. representéldas pelos pontos L::.~ 19~ e 20 

percebe-se um crescimento considerável da presença de coliformes 

e aumento do nitrog~n~o amoniacal. Nos córregos Itupu (ponto 19) 

e Guavirutuba (ponto 20)~ em especial neste último~ o incremento 

da DOO foi grande. Essas 3 sub-bacias n~o possuiam em 1982 rede 

coletora~ que somente começou a ser implantada a partir de 1989. 
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Os aumentos r-ef letem a desor-denada e:·:pans:ào que ocor-r-eu nesses 

loccüs. 

4 - Em sub-bacias que ainda n~o t~m r-ede de esgotos~ como as 

r-epr-esentadas pelos pontos 14 e 17~ houve aumento da concentr-aç:ào 

de nitr-og~nio amoniacal~ o que deve ser- cr-editado ao cr-escimento 

ur-bano em sua ár-ea. Em par-ticular- no cór-r-ego Mombaça (ponto 17)~ 

o aumento foi significativo. 

nlém disso~ foi feita uma análise de tend"ências de 

compor-tamento da DOO nas pr-incipais sub-bacias atr-avés do método 

das médias móveis com númer-o de or-dem n=4, dos dados existentes 

na SABESP~ r-elativos ao per-iodo compr-eendido entr-e junho de 1988 

a agosto de 1989~ sendo os dados apr-esentados na tabela 36. 

TABELA 36: DEMANDA OUiMICA DE OXIG~NIO (mg/I): M~DIAS MóVEIS COM 

NúMERO DE ORDEM n=4 

r-1~S DA úL TIM(4 Ar10STRAGEI"I 

PONTO 10/88 11/88 12/88 0::/89 04/89 0::./89 06/89 08/89 

GU-9 8, ::;. CJ ~ 8 10~2 
,... ,.., 
7!4"::" 8~9 9,1 8~9 

,-, ~ 

7 , / 

GU-l0 82~1 9:2~1 8'-; ,o, ..::.,7 89~6 'l'::, (> 143~2 171~2 

GU-ll 161 223 227 22=1 217 187 28~1 297 
GU-12 92 96 89 81 72 77 109 170 
GU-l:: 7~1 8~O 9~9 9~7 10~2 9~0 M r.: 

O!,,-' 7~6 
GU-15 8~4 ? ~:'t 

c: -~ 

~) ~ I 6, ~5 7~9 7~8 8~8 7~9 
GU-16 9~1 7~1 9~1 9~7 12,3 12~4 10 ~ ::. 9~8 
GU-17 24 38 45 ~-v 

':';-1 ~jl 2!5 ::n 'i ,..~ 
~..;:. 

GU-18 10 10~1 11~2 1::~2 14~1 13~8 13~5 11~2 

GU-19 :::.1 =1::::: 4/ ~;"l :39 4 -:r . ..:- 48 70 
GU-20 812 31 :;. 246 '"'1 ...... J .... 

..::...::.~ 216 2~55 ~5()5 327 

FONTE: SABESP 
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A tabela 36 permite as seguintes conclusBes: 

1 Nas sub-bacias onde n~o há lançamento significativo de 

despejos (pontos 9~ 1~;~ 15~ 16~ 17 e 18) a concentraç:ào de DQO 

tem se mantido estável~ n~o se notando um acréscimo significativo 

no aporte de matéria orgânica no periodo. 

2 - Por outro lado~ nas áreas mais densamente ocupadas~ onde 

se observam despejos de esgotos nos córregos (pontos 10~ 11~ 12~ 

19 e 20) ~ percebe-se que as médias de DOO nos úl timos meses 

atingiram valores mais altos que os da mesma época no ano 

anterior, lndicando um aumento da carga poluidora desses cÓrregos 

por matéria orgânica. 

A tabela 37~ preparada com dados da SABESP e da CETESB (8) 

(1984)~ permite verificar um aumento oradual da carg~ orgânica~ 

bem como do nitrogªnio amoniacal no efluente daquele manancial~ 

indicando sua gradativa deterioraç:ào e diminuiç:ào de sua 

capacidade de depuraçào~ enquanto que os outros parâmetros 

comparados man ti vet-am-se estavels OLI suas 

concentrações. Especificamente em relac:~o ao fÓsforo~ 

compat-aç:ào pode estar prejudicada uma \leZ que a SPIBESP faz a 

análise de fosfato~ enquanto a CETESB faz de fÓsforo total. 
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TABELA 37: CONCENTRA9Z0 M~DIA NO EFLUENTE DA REPRESA GUARAPIRANGA 

Et1 1982 E 1984 

PARÃMETRO(*) 1982 1984 1987 a 1989 

DQO 

N-Total 

N-NH.':!: 

P-Toted 

Coli fecal 

(Nl'lF/l0U ml) 

1~O8 

O~90 

(>~47 

(>~(l60 

13~58 15~57 

1~20 U~48 

(l~67 O~16 

O ~ Ul~5 O~O13 

u ~ 13;.:lO:~ 

(*) Salvo quando indicado em contrário~ valores em mg/l 

FONTE: 1) Dados de 1982 e periodo de 1987 a 1989: SABESP 

2) Dados de 1984: bibliografia (8) 

V.3.4 - CARACTERiSTICAS FiSICAS. QUiMICAS, BACTERIOLóGICAS E 

HIDROBIOLóGICAS DO CORPO DA REPRESA GUARAPIRANGA 

Como foi dito no item ",lIl.l~ o monitoramento 

carelcter:í.sti cas f:í.sicas~ qu:í.mi CelS ~ belcter iol 6gi CelS 

hidrobio16g~cas no corpo da vem sendo 

das 

e 

tei to 

anter~ormente à e::isté"ncia deI SABESF'. Os trabalhos publicado=" 

pela EQUIPE DE CONTROLE SANITÁRIO DA COMASP (21) (1'7172) e por 

l'lANCUSO~ P.C.S. (::::.1) (1987) felziam referência às florações de 

algas no Reservatório GL\arapiranga~ bem como indicavam 

metodologia de controle atraves da aplicaç~o de algicidas. 
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Em relaç:ào à concentraç~o dos parâmetros controlados~ os 

valores médios referentes ao corpo da represa n~o diferem muito 

do efluente~ o que reforça o fato de que a hipótese de mistura 

completa feita em V.3.1 é razoável. Mesmo assim~ a análise dessas 

concentraçSes'no perfil vertical~ ou seja~ desde a superficie até 

o fundo~ vem sendo feita no sentido de se verificar a validade da 

aI teraç~o da captaç:ào da água a ser tt-atada ~ possibi 1 i tando o 

acesso às águas mais ou menos profundas~ conforme se necessite. 

Para tanto~ s~o feitas coletas de amostras para determinaç~o 

de oxigên10 dissolvido e temperatura~ a cada metro. da superficie 

até o fundo. Quanto c:~os demais pat-âmetros~ s~ào analisados na 

superficie~ no fundo e em profundidade intermediária. A análise 

dos dados obtidos perm1te afirmar: 

1 - A Represa Guarapiranga n~o apresenta uma estratificaç~o 

definida~ nem mesmo nos meses mais quentes. A exceç~o de março de 

1987, quando houve uma razoável variaç~o de temperatura da 

superficie até o tundo~ as temperaturas se distribuem com pequena 

ou desprez ivel aI ter2lç::ío ao longo do perf i 1 vertica 1. I sso se 

deve pr1ncipalmente a pequena profundidade do lago e à aç~o dos 

ventos nessa bacia. 

vem mantendo-se uni'for-me nas vê\rias profLtndidades com valores 

quase sempre super10res a 7 mg/l. 

~ A cor e a turb1dez mantém-se em patamares semelhantes na 

super1" i c:ie e ncl prOfLtndidclde médicI ~ cl pt- imei ra com rd. veis em 
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torno ou abaixo de 20 U.C. e a segunda com valores próximos a 5 

N.T.U •. tis vezes~ no fundo da represa verifica-se Llm grande 

aumento dos indices desses dois parâmetros~ indicando a presença 

de sedimentos com potencial de deterioraç~o da qualidade da água. 

4 - A concentraç~o de coliformes fecais no corpo da represa 

n~o se altera significativamente com a profundidade~ apresentando 

na maioria das vezes valot-es abaL-:o de 100 NI'lP/l00 ml. I'lesma 

quando e;-se valor foi superado~ as concentrações 

ultrapassaram~ em nenhuma amostra~ 1000 NI'lP/100 ml. 

~5 A qL\antidade de fitoplâncton rlc( repr-esa~ qL\e é SeL\ 

principal problema em termos de tratamento de agua~ também n~o se 

modifica muito nas diferentes profundidades. 

A tabela 38 mostra a frequ~ncia de florações de algas 

agrupadas em periodos de 5 anos. 

TABELA 38: FREQU~NCIA DE FLORAC~ES DE ALGAS AGRUPADAS EI'l PERfODOS 

DE 5 ANOS NA REPRESA GUARAPIRANGA 

PERfODO FREQU~NCIA 

1972-1976 2 

197"7-1981 .,::. 

1982-1986 -,-
/ 

1987-1981 8 

FONTI::::: SABESP 

GRUPO DE ALGAS 

Diatomaceas 

Cianoficeas 

Cianoficeas 
Cloroficeas 

Cloroficeas 
Diatomêlceas 
Cianoficea~ 
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'.J .4 - A TEND~NC 1 A DA E'JOLUÇZ,O DA QUAL I DADE DA ~GUA 

Como foi dito no capitulo I~ a evoluç~o da qualidade da "água 

da Represa Guarapiranga somente reflete a tendªncia da evoluç~o 

da qualidade de vida das populaç3es dos bairros mais periféricos~ 

ou seja~ reflete um estado entrópico da ocupaç~o da Regi~o 

Metropolitana de S~o Paulo. A proteç~o desse manancial~ alertava 

OLIVEIRA~ ~J.E. (38) (1961)~ "é LIma necessidade inadiável~ e que 

n~o sendo posta em prática servirá de motivo de critica áspera e 

justé"1 das gerações futLlras~ que podet-~o pagat- Célro esta nossa 

imprevid"enciél" . 

o caso desse importante manancial de água pode ser colocado 

ao lado de outros igualmente conhecidos~ como o citado caso do 

Rio Paraiba, retrata bem o que vai acontecer com os demais 

reservatórios das grandes cidades~ uma vez que a ocupaç~o 

de·sordencldé"1 das bé';lc~as hidrogrtlficas decort-e de· fatores sócio-

econSmicos fora de controle. 

MANCUSO, P.C.S. (32) (1989), argumentando sobre a ex~stânc1a 

de reuso potável indireto n~o planejado na Regiâo Metropolitana 

de S:~o F;'aulo, apresenta dados sobre o Rio Cotia. Esse rio ~ um 

afluente da margem esquerda do Rio Tietâ~ tem suas águas captadas 

em dois pontos para serem tratadas em duas estaç3es de 

tratamento~ conforme descrito em 111.1.2 e apresentado na figura 

No trabalho citado (32) ~ o autor após detalhat- os 001S 

sistemas de tratamento~ apresentando dados qualitativos da água 

captéldéi e prodLlzidéi ~ tece comentár-ios ':1 respei to dél si tLlaç:~o 
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precária com que essa êgua é tratada se comparada com situaç6es 

análogas~ como é a do Potomac Estuary Water Treatment Plant~ em 

llJashington. 

Dentro da idéia que foi colocada no item 111.1.2 a respeito 

da necessidade de se avançar no desenvolvimento tecnológico do 

trc:ltamento convencional êguas igualmente 

convencionais~ sem perder de vista a necessidade de desenvolver 

instrumentos eficc:lzes de proteç~~o dos mananciais~ apresentamos 

uma proposta de reuso potêvel indin:?to planejadO para a Regiâo 

Metropolitana de s~o Paulo. 

\ J c: ... ...... 1 - PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ID~IA DO REUSO POTAVEL 

INDIRETO PLANEJADO 

Par", a LINS ~NGI::::NHARIA. CONSULTORIA E F'FWJETOS (30) (1'7'89) 

"a abordagem da prê ti ca do reuso pl anej ado ~ preconizada pe 1 a 

SABESP~ seque recomendaç6es que já sâo clêssicas a este respeito. 

Parte-se do reuso para usos sub-potêveis~ industriais e agricolas 

para~ por essa via~ desenvolver experiência técnica e gerencial 

indispensáveis ao eventual reuso futuro para outros fins~ do tipo 

que pode-se chamar "terciát-io" ~ por analooia ao termo empregado 

em sócio-economia". 

Dentro dessa linha~ com a qual concordamos plenamente~ 

apontamos como absolutamente indispensável a concentraçâo de 

esforços no sentido de desenvolver tecnologia apropr~ada para 

atacar de frente a questâo do reuso~ que como foi dito já está 

ocorrendo~ embora haja quem teime o contrário. 
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A SABESF' pr-E?V"& a substi tLliç:ào do abastecimento de água na 

r-egi~o cober-ta pela ETA do Bai::o Cotia por- ágLla pr-oveniente do 

Sistema Cantar-eir-a~ o que per-mitir-ia a desativaç10 daquela 

est.::"(ç~o de tr-atamento de ágLla. Nossa pr"oposta é no sentido de 

utilizar- aquela umidade par-a desenvolver- tecnologia de r-euso 

potavel indir-eto~ atr-avés do tr-atamente de uma mistur-a de água do 

Rio Cotia e a do efluente da ETE Bar-uer-i em pr-opor-ç5es var-iáveis~ 

podendc.-se ~ limite~ atingir- 100i: com água 

pr-ocedente da ETE~ caindo no caso do r-euso potavel dir-eto. 

A água produzida seria efer-ecida as indústrlas da r-egi~e a 

pr-eços compensadores~ ser-\/ lndo como indutot- de 

desenvo 1 \/ imen to industr-ial 1 oCcd • F"utLlr-amente ~ apÓs o 

desenvolvimento da tecnologia necessaria~ todo o efluente da ETE 

bem como os demclis~ estaria disponível par-a as 

finalidades que se fizessem necessárias~ inclusive par-a mistura 

c:om águcl deI r:epr-BscI Billings e postet-iot- potélbilizaç~~o em uma 

neva Estaçlo de tratamento de água especialmente construída, 

con f Ot-me propostcl r- 1 GUE 1 r::EDO CONSULTORIA E 

ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. (23) (1990). 



FIGURA 6: ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA DO ALTO E DO BAIXO 

COTIA E ESTAÇAo DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARUERI: PROPOSTA 
DE REUSO POTAvEL INDIRETO PLANEJADO. 
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FIGURA 5: ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA DO ALTO E DO BAIXO 

COTIA E ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARUERI: ESQUEMA 

NORMAL DE FUNCIONAMENTO. 
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A tabela 39 apresenta os dados qualitativos disponiveis do 

efluente da ETE Barueri. 

TABELA 39: QUALIDADE DA 6GUA AFLUENTE E EFLUENTE DA ~TE BARUERI -

PERiODO: 01/01/91 A 30/09/91 (mg/!) 

Ar LUENTE:: 

DBU DOO (*)kNF 

46"7 980 794 

392 1071 360 

:242 820 

4~.4 1064 . -,-
b .. ·..;· 

404 128::- 382 

174 270 229 

1 !5/ 440 164 

27(> 674 

500 =,6{J 

78= 10=.4 , • f 
bCI 

80u 166ó ,.~-.I·. 
-;...;.:J 

1:2=,(> 2035 1333 

11~'::'9 1849 

1188 1·71~.9 1850 

1121~'7\ 686~1 

(*) RN~ = Resíduo nâo filtravel 
FONTE: SABESP 

t::FLUENIE 

DBO 

21 

29 

1'" ~, 

20 

.' i ~ 

"":'.J.. 

8 

24 

24 

::'::1 

.....,....., 

:::::';: 

::;:5 

82 

63 

DOO RNF 

c. 
~IJ.. 27 

-, E: ,"" 
/ -' .,.;..; 

:=t() 

4=, .~ .. .:.. 
c::,-, 
_17 21 

17 11 

&:;i~ 1 -~ ~IO . '-' 

cr-. ...,. 
~IO .1.. • ..;. 

L: ... 78 _I e' 

cr, 13 _'o 

. L.'7 .-~ . ..-
o~· .;.0 

c-:r 16 _,/ 

1":'&:: ...; ..... ' 119 

14=, 37 

66 ~ '~ 33~O 
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V.5.1 - TRATAMENTO PROPOSTO 

U tratamento apresentado na fiqura 7 serve apenas como 

sugest~o. Evidentemente~ pesquisas de laboratório devem nortear a 

escolha do processo mais indicado. t:.ntretanto~ J LII gamos 

procedente sua apresentaç~o como ponto de partida e tem dupla 

final idi:lde: 

introduzir na Estaç~o de Tratamento de ~gua do Baixo Cotia 

apenas as modificaç5es indispensaveis= 

- aprovei tar a e::pet-~~ncia obt~da pel a Potomac Es tuary IiJa tet-

lreatment Plant, publicada por KAVANAUGH~ G.H. et tal. (25) 

(1981) . 

1:':0 I GUF:P, "7: TR?YfAMEI'JTO SUGER I DO F'ARA ~~ ESTACZO DE TRATAI'1ENTO DE 

ÁGUA DO BAIXO COTIA 

.:.qua bru ti;, r-. -------...., 

-------.l~ i i 1'1ISTURA 
F::i o Co t i a I N I STUF:A 1----_.: AERAÇZO t----___ '" RÁP I DA E h 

1 
I I I 

':'gua bru tCIJ I I COAGULAÇ. I I 
ETE Barueri I 

I DES I NFECÇ~O I 11 r-------.1 I 

rij INTERMEDI~RIA~ te------tl SEDII'1ENTAÇZO ...-----t FLOCULA- W 
o I I I ç~O I 

I 1 
1 ! 
L..I F I L TRAÇÃO 

I 
I 

I 
I , 

t----...1 ADSORÇ~O 

I 

i t 
I I 

.J PÓS DESIN 'h I I 

IFECÇZíO I 
I 

~ I 

ÁGUA TRATADA 



118 

I"IISTURA: câmar-a que possibi 1 i te uma mistur-a contrulada de 

água do Rio Cotia com a água procedentF da ETE Suzano. 

AERAÇ~O: processo unitár~o a ser efetuado com aeradores de 

superficie no pró~rio leito da represa que precede a estaç~o de 

~ratamento~ com as seguintes caracteristicas: 

densidade de pot"éncia: "7,14 :: 10 -:;::HP/m 3 

periodo de detenç~o: 20 minutos 

MISTURA R~PIDA E COAGULAÇ~O 

número de tanques: 2 em série 

período de detenç~o: 1 minuto por tanque 

- gradiente de velocidade: 400 S-L 

coagulante: sulfato de aluminio 

dosagem: 40-70 mg/l~ como sulfato de alumínio 

coadjuvante de coagLtl aç~o: polieletrólio 

(Hel~cüf loc 1(18) 

- dosagem: 0,1 a 0~5 mg/l 

aniônico 

FLOCULAÇ~O: floculadores existentes na estaçào de tratamento 

DECANTAÇ~O: decantadores existentes na estaç~o de tratamento 

ponto de aplicaç:;ío: nos decant':ldores num local ':1 ser 

determinado em funç~o do monitoramento do teor de 

organoclorados no ef I uente da estaç~o, conforme recomenda 

SANTOS, C. L • (40) (1988). 

desinfetante: inicialmente cloro. 

residual: 1,0 mg/l de cloro total 

desinfetante alternativo: dióxido de cloro 
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- residual e ponto de aplicaç~o: a ser determinado em funç~o 

dos organoclorados formados e da positividade de atividades 

mL\tag'&n~cas 

FILTRAÇ~O: filtros existentes na estaç~o com dupla camada de 

areia e antacito. 

ADSOF:Ç~O: em colunas de carv~o ativado granular a ser 

~?specialmente projetada com regeneraç:~o do ' .. carv·::\o baseada 

nos seguintes critérios alternativos: 

critério 1: remoç~o de carbono orgânico total de 50%; 

critér~o r".' • ..... remoç~o de organoclorados totais baseado em 

residual inferior a 100 mg/l. 

Para acompanhar e otimizar o pt-ocesso é. necessêlrio um 

programa de monitoramento especialmente prOJetado. O Denver's 

Potable Water Reuse Demonstration Project implantou em sua 

e5.tac:~CI de demonstrac:~o pcll~a reuso potável direto um intenso 

programa de dois anos e meio de otimi=aç~o do processo. De acordo 

com seu autor. LAUER~ W.C. (26) (1990). ao lado do monitoramento 

físico e químico e imprescindivel estudos para verificar efeitos 

sobre '::1 sallde. 

V.5.2. - MONITORAMENTO 

Evidentemente~ um plano detalhado de mon~toramento deve ser 

feito na medida em que se avança nos estudos de laboratório para 

definiç~o da melhor sequ~ncia de tratamento. Somente a partir da 

sequéncii.-:t definida é possivel estabelecer os parâmetros~ 

frequ~ncias e pontos de amostraqem representativos do processo. 
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Em linhas ge~ais~ deve-se contempla~ as ca~acte~isticas 

-F í si co-qLI.:í.mi C':IS e mic~obiológicas~ além de fo~nece~em-se 

info~maçaes a ~espeito de efeitos sob~e a saúde. 

Caracte~.:í.sticas físicas e qu.:í.micas: no plano devem ser 

p~evistas análises de todos os paiâmet~os constantes na porta~ia 

36/GM de 19 de janei~o de 1990 do Ministé~io da Saúde. 

Ca~acteristicas microbiológicas: além da pesquisa de 

organismos do grupo colifo~me.indicado pela ~efe~ida po~ta~ia 36~ 

é recomendada a pesquisa de clostrideos sulfito reduto~es~ 

salmonelas~ micobacté~ias~ colifagos e v.:í.rus. 

Efeitos sob~e a saúde: segundo BUIKEMA JR~ A.L. (6) 

(1982) ~ CE·~C':I de :2000 ':Inos ':lt~C:iS A~istóteles colocou peL·:es:. de 

água doce em água do mar pa~a obse~var seu comportamento~ 

provavelmente para responder a seguinte quest~o: como esse meio 

afeta esses o~ganismos? 

Assim procedendo~ ele fez um teste de toxicidade. 

Dev ido à comp I e:-: idade c~escen te dos:. ~esidu05 I an çados no 

meio .olmbientE·~ em pa~ticLII,"ir ':1 águ.ol. n:~o é poss.:í.vel avaliar .oI 

to)·:icidade à saúde rlumana de amostras coletadas a parti~ dessa 

água devido ao fato de que essa mistu~a de substâncias quimicas 

pode ap~e~enta~ ent~e si efeitos sine~gisticos~ antaganicos~ 

neut~os ou aditivos. 

Nessas condiçaes~ a utilizaç~o de bioensaios tem sido 

~ecomendada pela lite~atu~a especializada como melhor 

tecnologia dispon.:í.vel pa~a avaliaç~o de toxicidade. 

SATO~ rl.I.Z. 8~ SANCHEZ~ P.S. (41) (1991) dest.olcam que oS', 

bioensaios tâm a capacidade de detectar diferentes tipos de 
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atividades biológ1cas a nivel molecular~ tais como mutaç]o do DNA 

em organ1smos de niveis de complexidade variadas~ desde os mais 

inferiores como bactérias e fungos~ 

plantas insetos~ mamiferos~ etc. 

até os superiores como 

Entre os bioensaios "in vi tro" de curta dut-aç]o o mais 

conhecido é o de ?-WIES (Salmonella/ I"ammalian Microsome 

Mutagenesis Assay)~ capaz de detectar grande número de mutágenos 

ambientais (aproximadamente de 80 a 85%) falhando~ no entanto~ na 

detecç]o de alguns conhecidos cancerigenos. 

Além desse~ 05 citados autores (41) argumentam que nos 

últimos anos o teste de bioluminescência com Photobacterium 

pho.:::.phoreum Sistema t'1icroto>: e o bioensa1o, com SpÚ- i 11 um 

volutans~ vêm sendo muito utilizados em funç~o da elevada 

s;ensi bi 1 idclde de ambos~ bem como da corre 1 aç:~o entre os 

t-esul tados obtidos atravéS desses testes com outt-os bioensaios 

convenc~ona1S de ampla utilizac~o. 

Além desses bioE'nsaios "in v i tt-O" r-ecomenda-se o uso de 

bioindicadores como algas~ dafnia~ crustáceos e peixes no sentido 

de perceber efeitos de aditividade~ antagSnicos e sinérgicos. 
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VI - DISCUSS~O FINAL E RECOMENDAÇ~ES 

Ao mesmo tempo em que o reuso de água vem se tornando tema 

cada vez mais presente em revistas e livros especializados 

estrangeiros~ no Brasil o assunto ainda é tratado com certa 

reserva e até com preconceito n~o procedente~ em nossa opini~o. 

Os obj eti vos de 1 ineados no cap:.i. tu lo I foram ordenados de 

forma a obter como produto final um conjunto de informaç5es que 

pretende contribuir para o entendimento do tema. 

Assino, ~ o E?studo da disponibilidade de para 

abastecimento públ ico na ~:egi~o I"letn:lpol i tana de S~o Paulo foi 

'fei t.o par-a v€?r i l' i cC'\r é\ necessidadE~ de pr-ossegui r nC'\ buscc\ da 

água~ estudando as fontes disponiveis na regi~cl~ bem como as 

demandas para um horizonte de planejamento n~o além do ano 2010. 

O le\/antamento da histÓria das cr-ises no abastecimento de 

água que a reqi~o sofreu~ bem como o estudo de alguns casos de 

grande impor-t'âncic:, ~ como c. de\ f.:epn?sa Guarapü-anga (? do FUo 

Cotia, foi feito para deixar claro dois aspectos fundamentais: o 

primeiro é que o reuso para fins potaveis na Regi~o Metropolitana 

de r:'C'\Lllo , .J. 
J c;\ é feito~ o qLle vem o preconceito 

somente pela desintormaç~o~ enquanto que o segundo aspecto é que 

o reuso potável indireto planejado representa apenas um acréscimo 

de segurança em relaç~o ao n~o planejado. 

Finalmente foi feita uma proposta para o desenvolvimento da 

idéL'-'t do reuso poti~vel indireto planejado~ no sentido de 

con tr- ibui r- para sua adoc~o como alternativa viável 

planejado~ e também como fator de desenvolvimento regional. 



Evidentemente as idéias apresentadas n~o t@m a pretens~o de 

esgotar o tema~ sen~o apresentar alguns pontos para uma reflex~o 

sobre a necessidade da criaç~o de uma mentalidade voltada para a 

incorporaç~o do n2USO de ~Iqua como in5.trLlmento de planej amento 

ambiental. 

Para finalizar~ apresentamos a seguir algumas recomendaçSes 

para um desenvolvimento mais aprofundado da prática do reuso de 

_ ... Criac~10 de um gl~upo de tt-ab",dho ~nterinstituc~onal pat-a 

desenvolvimento da tecnologia do reuso de água em todos seus 

;::Ispectos. 

- Criaç~o de programa de monitoramento de qualidade de água 

que subsidie o grupo. 

- Desenvolvimento de modelos de acompanhamento da qualidade 

das éguas de superfic18 que s~o utilizadas por várias comunidades 

cemo fonte de água bruta para abastec1mento público como no caso 

do Rio t:'araibC":l. 

Desenvolvimento de padrSes de qualidade de água que 

atendam~ ao mesmo tempo~ os requisitos ambientais e o pretendido 

Criaç~o de programas de reciclagem de água em indústrias e 

em estações de tratamento de água ~ visando a minimizaç~o da5. 

descargas nos corpos de água. 

- Estudo e desenvolvimento dos chamados "sistemas duplos de 

distribuiç~o"~ para sL.la L.ltilizaç~o no reuso potável 

indLlstr-l.2!l . 



Criaç~o de centro de pesquisa para desenvolvimento de 

processos avançados de tratamento de esgotos. 

Desenvolvimento e implantaç~o de programas de adequaç~o de 

m~o de obra e treinamento de esgotos~ bem como de monitoramento 

em qualidade de água. 

- Criaç~o de disciplina especifica sobre reuso de água nos 

programas de pós-graduaç~o das universidades. 

Informar a sociedade a exist&ncia do reuso potável 

indireto nâo planejado na Regiâo Metropolitana de S~o Paulo~ bem 

como as principais alternativas~ entre as qua1s o reuso potável 

indireto planejado. 

124 
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