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1. RESUMO 

Estudou-se o sistema de abastecimento hídrico da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), principalmente as dificuldades desse sistema, que aumentaram 

ainda mais com a crise que iniciou em 2013. Com isso, foi proposta, como solução, 

a viabilização de um sistema de reúso potável na região. 

2. INTRODUÇÃO 

A água é um insumo essencial para as atividades econômicas e a gestão deste 

recurso natural, portanto, é de suma importância. No Brasil, este tema tem ganhado 

cada vez mais atenção, principalmente, devido à crise hídrica.  

São Paulo é um dos estados que mais tem sofrido com a falta d’água, não apenas 

por causa da estiagem incomum que o estado enfrentou em 2013, mas também pelo 

crescimento populacional. Com o aumento da população o consumo da água subiu 

significativamente, não só para o uso público, como também para o abastecimento 

da agricultura e das indústrias.  

Para tentar solucionar esta problemática, se faz necessária uma gestão integrada, 

de forma que haja água de boa qualidade e em quantidade suficiente para todos. E 

o reúso da água aparece como uma boa alternativa.  

3. OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho são: obter uma análise do sistema de abastecimento de 

água da Região Metropolitana de São Paulo; discutir tecnicamente a realização do 

reúso potável da água; estudar casos de reúso potável em países que já realizam 

essa técnica e sugerir um processo qualitativo de tratamento de efluentes de esgoto 

para fins potáveis no sistema da Guarapiranga, com base em normas nacionais e da 

Califórnia (onde já existe legislação para reúso). 

4. METODOLOGIA 

A análise do sistema de água da RMSP será feita baseada em dados da SABESP, 

companhia de Saneamento Básico de São Paulo responsável pelo abastecimento 

da região. Essa análise leva em consideração o aumento de consumo de água até 



2035, previsto pelo “Plano diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a 

Macrometrópole Paulista”, realizado pela COBRAPE no ano de 2013. E, além disso, 

alguns dados da crise hídrica também serão avaliados.  

Já os estudos de formas de reúso, dos tipos de tratamento e das tecnologias 

avançadas de tratamento serão baseados em pesquisa bibliográfica, principalmente 

em artigos científicos publicados por Ivanildo Hespanhol. Professor da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Centro Internacional de 

Referência em Reúso da Água (CIRRA). 

Por fim, será realizado um estudo de caso na Guarapiranga, baseado em normas da 

Califórnia, onde já existe o tratamento de esgoto para fins potáveis. O estudo irá 

discutir os tratamentos adequados e dimensionar a vazão e cargas aplicadas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que conta com uma população de 20 

milhões de habitantes, é atendida por um sistema integrado, operado pela 

companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP).  Esse sistema é 

composto por 8 complexos produtores: Alto Cotia, Baixo Cotia, Alto Tiête, 

Cantareira, Guarapiranga, Ribeirão Estiva, Rio Claro e Rio Grande. 

O sistema Cantareira é o mais afetado pela seca, e por ser o maior da Região 

Metropolitana de São Paulo (atendendo cerca de 6,5 milhões de pessoas), é o que 

mais evidencia a crise hídrica do Estado. 

Para isso, o reúso da água de efluentes de esgoto para fins potáveis, aparece como 

uma alternativa sustentável diminuir a carência deste bem.  

Os sistemas de reúso potável podem ser concebidos como Reúso Potável Indireto 

Planejado (RPIP) ou Não Planejado (RPINP) e Reúso Potável Direto.  

O Reúso Potável Indireto Não Planejado da água ocorre quando o esgoto é lançado 

no meio ambiente, sem qualquer tipo de controle, e captado a jusante para o 

abastecimento público de água. Enquanto que o Reúso Potável Indireto Planejado, 

ocorre quando os efluentes são descarregados de forma planejada nos corpos 

d’águas somente após receberem o tratamento adequado e a água é captada a 

jusante, de maneira controlada.  



O reúso direto planejado das águas ocorre quando os efluentes, depois de tratados, 

são encaminhados diretamente para as estações de tratamento de água, não sendo 

descarregados no meio ambiente. 

Diversos países já utilizam tecnologias para transformar a água de esgoto em água 

potável, alguns em fase experimental e outros já em operação. Em Windhoek 

(Namíbia), Big Springs (Texas, Estados Unidos), Beaufort West (África do Sul) e 

Califórnia (Estados Unidos), por exemplo, esta técnica é utilizada com sucesso, sem 

que tenham sido detectados problemas de saúde pública associados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os processos unitários juntamente com processos tradicionais de tratamento de 

efluentes, podem compor sistemas avançados de tratamento para produzir água 

potável. 

Portanto, como alternativa para a produção de água potável a partir do esgoto, os 

efluentes deverão entrar em uma Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR), 

que contempla tanto os tratamentos convencionais quanto os avançados, e será 

encaminhado para o manancial que funcionará como atenuante ambiental para 

finalmente ser encaminhado para a estação de tratamento de água (ETA).  
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