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AS ÁGUAS DE REUSO COMO INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho objetiva uma análise do processo de reutilização da água 

como instrumento de cooperação pela preservação ambiental de fontes hídricas, 

com vistas a sugerir procedimentos viáveis e possíveis de serem colocados em 

prática, sem prejuízo pela demonstração dos benefícios que o processo agrega a 

quem o aderir. O tema é tão pertinente que faz parte da Estratégia Global para 

Administração da Qualidade das Águas, proposta pela ONU, para preservação do 

meio ambiente, como medida capaz de assegurar que as gerações futuras tenham 

acesso a esse recurso tão precioso e essencial à vida: a água potável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Lei n° 9.433/97, em seu artigo 1°, Inciso II, a água é um recurso 

natural e limitado, dotado de valor econômico. Somando-se a isto, pesquisas 

apontam que doze por cento de toda água doce do planeta pertencem ao Brasil, 

sendo conhecido como “O País das Águas”.  

Sabemos que menos da metade da população mundial tem acesso a água 

potável, por meio de pesquisas feita pela Unicef. Em contrapartida, observa-se que 

quarenta por cento da água utilizada no país é desperdiçada em decorrência do mau 

uso desse importante recurso. 

Hoje, após várias reuniões mundiais, durante todos esses anos, para que 

conseguissemos obter uma solução para tal problema e após algumas remediações 

houve um grande avanço, refletido em conjunturas ecológicas atuais, surgindo a 

ideia de reutização hídrica, a partir das águas residuárias, que são todas as águas 

descartadas, resultantes da utilização em diversos processos, seja domésticos, 

industriais, urbanas e até mesmo infiltrações. 

Devemos considerar o reuso de água como parte de uma atividade mais 

abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o qual compreende também o 

controle de perdas e desperdícios, a minimização da produção de efluentes e do 

consumo de água. 
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3. OBJETIVOS 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo abordar a responsabilidade social nas 

empresas, que é de grande importância na conscientização do reuso da água em 

seus processos industriais, demonstrando as vantagens e benefícios que a adesão 

ao sistema acarreta como um todo, tanto para a própria lucratividade da empresa 

em razão de economia que o processo gera, como na colaboração e compromisso 

com o meio ambiente sustentável. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia a ser adotada baseia-se em pesquisas realizadas em livros, 

revistas e conteúdo on-line, sendo utilizado o método de revisão de literatura 

qualitativa por meio de acervos bibliográficos, tais como MILARÉ (2011), BARROS E 

PAULINO (2001), entre outros encontrados na internet, acerca do assunto proposto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento desse projeto de pesquisa consiste na compreensão dos 

procedimentos de reuso bem como na sua efetiva aplicabilidade. 

Deste modo, as empresas que utilizam a água de reuso não só colaboram com a 

economia de água potável destinada ao abastecimento  público como também 

reutilizam novamente em processos diversos uma água já utilizada anteriormente, o 

que significa de modo interno, economia. 

Encontramos várias aplicações possíveis para a água de reuso, tais como: 

Irrigação paisagística, irrigação de campos para cultivos, usos industriais, recarga de 

aquíferos, usos urbanos não potáveis, finalidades ambientais e usos diversos. 

Com vista para essa problemática, algumas empresas começaram a buscar 

meios para a realização de tratamento da água para reuso. Podemos destacar o 

Projeto Aquapolo Ambiental S.A., criado pela Foz do Brasil, empresa de engenharia 

ambiental da Organização Odebrecht e pela Sabesp, Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo. 

O projeto tem por objetivo produzir a água de reuso para indústrias, com uma 

capacidade de produção de um mil litros de água por segundo. O projeto teve um 

total de R$ 364 milhões de investimento com uma previsão de faturamento de R$ 
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780 milhões para 2013, sem contar na geração de empregos direto, de 

aproximadamente 1.400 vagas. 

Como sabemos, a indústria ocupa o terceiro lugar entre os meios produtivos que 

mais demandam água, de acordo com um levantamento feito pela ANA, Agência 

Nacional de Águas, em 2009, ficando atrás apenas da irrigação e do consumo 

urbano.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa aponta como resultado preliminar a necessidade de iniciativas de 

tratamento e reutilização de águas, principalmente nas indústrias, como a realizada 

pela Braskem e empresas do Pólo Petroquímica de Capuava (oxiteno, Cabot, White 

Martins e Oxicap).  

Conforme amplamente demonstrado, a pesquisa buscou conscientizar os 

empresários de diversas áreas, com foco nas indústrias a fim de apresentar dados 

de um fato que está visível para todos, mas que muitos não se interessam em ver. O 

ser humano precisa se livrar da mentalidade Not in my backyard. Precisamos focar 

no bem em comum e não individual. Por meio de medidas de reutilização da água 

tanto o apresentado nessa pesquisa, quanto outros diversos existentes, estaremos 

proporcionando às futuras gerações o mesmo privilégio que temos hoje, o uso da 

água potável. 
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