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RESUMO – O reúso de efluentes sanitários traz impactos positivos na redução da pressão sobre o 
uso da água potável e no controle da poluição dos corpos hídricos. Assim, o presente estudo tem 
como objetivo levantar a discussão sobre o tema e fazer um diagnóstico do cenário de regulação e 
fomento ao reúso de efluentes tratados no Brasil e no Estado de Pernambuco, através de revisão na 
literatura acerca do assunto. Foi identificada a inexistência de um arcabouço legal com abrangência 
nacional que regule a prática do reúso. Apenas os estados de São Paulo, Ceará e Minas Gerais 
possuem legislações específicas que regulam o reúso de efluentes sanitários. Além de normativos, 
Pernambuco carece de programas que incentivem essa atividade, o que demonstra a importância da 
discussão e do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. 
 
 
ABSTRACT– The reuse of sanitary effluents has positive impacts in reducing pressure on the use 
of drinking water and in controlling pollution of water bodies. Thus, the present study aims to raise 
the discussion on the topic and make a diagnosis of the scenario of regulation and promotion of the 
reuse of treated effluents in Brazil and in the State of Pernambuco, through a review of the literature 
on the subject. It was identified that there is no national legal framework that regulates the practice 
of reuse. Only the states of São Paulo, Ceará and Minas Gerais have specific laws that regulate the 
reuse of sanitary effluents. In addition to standards, Pernambuco also lacks programs that encourage 
this activity, which demonstrates the importance of discussion and the development of research on 
the topic.. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo o Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH (ANA, 2019), lançado em abril de 

2019 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional através da ANA, a segurança hídrica existe 

quando há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às 

necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas 

aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias, devendo ser 

consideradas as suas quatro dimensões (humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência) como 

balizadoras do planejamento da oferta e do uso da água em um país. 

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos figura entre 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela União das Nações 

Unidas em 2015. Para alcançar tal o objetivo, os recursos hídricos devem ser administrados com 

sabedoria, tornando os serviços de água confiáveis e acessíveis, juntamente com a evolução da 

infraestrutura e tecnologias relacionadas. (UN, 2015). 

Nesse contexto, a garantia da segurança hídrica está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento das inovações na gestão de recursos hídricos e na prestação de serviços de água e 

esgoto. Um aspecto fundamental desse processo é o olhar para as "novas fontes" de água, que são 

derivadas de ganhos de eficiência no tratamento e uso da água, redução de perdas, reutilização de 

águas residuais e dessalinização, que poderão se constituir em novas fontes de água sem afetar as 

fontes existentes, que são mais vulneráveis à mudança climática (ARAÚJO et al., 2017; IWA, 

2018). 

Diante desse cenário, o reúso de água proveniente do efluente de Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETE já vem sendo explorado em diversas localidades ao redor do mundo como, por 

exemplo, em Beijing (China), Chennai (Índia), Durban (África do Sul), Kampala (Uganda), Lima 

(Perú), Califórnia (Estados Unidos da América) e Austrália para fins agrícolas, industriais, urbanos, 

recarga de aquífero e manutenção de vazão em cursos d´água (IWA, 2018). 

Além da escassez de recursos hídricos, notadamente em regiões áridas e semiáridas, que tem 

impulsionado o reúso como um suprimento alternativo de água, a necessidade de reduzir a descarga 

de efluentes nas águas superficiais e os rigorosos e dispendiosos requisitos para remoção de 

nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) antes do descarte final, também tem incentivado 

muitos programas de reutilização de efluentes tratados ao redor do mundo. Segundo a EPA (2012), 

as preocupações ambientais com os impactos negativos do aumento das descargas de nutrientes nas 
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águas costeiras estão resultando em reduções obrigatórias no número de descargas oceânicas na 

Flórida e na Califórnia. Ao eliminar ou reduzir descargas de efluentes, pode-se evitar a necessidade 

de processos dispendiosos de tratamento para remoção de nutrientes. 

Ainda na região semiárida se observa a presença de rios intermitentes e efêmeros que são 

solicitados quanto ao despejo final de efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto. Segundo a 

Resolução nº 141/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2012), que trata dos 

critérios e diretrizes para implementação dos instrumentos de outorga de direito de uso de recursos 

hídricos e de enquadramento dos corpos de água em classes em rios intermitentes e efêmeros, no 

processo de regularização de lançamento de efluentes, a autoridade outorgante poderá estabelecer 

metas de remoção de carga de parâmetros adotados ou de implantação de prática de reúso de água, 

observadas as características hídricas, sociais e econômicas da bacia hidrográfica. 

Posto isto, é notável que as práticas de reutilização continuem a aumentar à medida que a 

população mundial se torne cada vez mais urbanizada e concentrada onde o suprimento local de 

água doce é limitado ou está disponível apenas com grandes gastos de capital (EPA, 2012). Dessa 

forma, o reúso de efluentes como alternativa para diminuir a pressão de demanda sobre os 

mananciais deve ser inserido nos primeiros estágios do planejamento de recursos hídricos 

(CORTEZ et al., 2012; HESPANHOL et al., 2019). Nesse contexto, este trabalho tem como 

objetivo levantar a discussão sobre o tema e fazer um diagnóstico do cenário de regulação e 

fomento ao reúso de efluentes tratados no Brasil e no Estado de Pernambuco.  

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse estudo consistiu em revisão da literatura com foco nas 

resoluções, normativos e leis específicas sobre o reúso de efluentes tratados provenientes de 

Estações de Tratamento de Esgotos no Brasil e em Pernambuco.  

 

3. MODALIDADES DE REÚSO 

Quanto à finalidade de uso, o reúso é classificado em potável ou não potável. No Brasil, a 

Portaria nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011) do Ministério da Saúde define os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano. O grau de tratamento para uso múltiplo de esgoto tratado é 

definido, regra geral, pelo uso mais restringente quanto à qualidade de esgoto tratado, ou seja, para 

usos que exigem água potável, o esgoto deve ser tratado até atingir os padrões de potabilidade 
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exigidos pelo Ministério da Saúde. Os usos não potáveis exigem níveis de tratamento menos 

elevados, o que implica em menor custo e facilidade de execução. Sendo assim, o reúso não potável 

pode ser aplicado para fins industriais, agrícolas e paisagísticos, para recarga de aquífero, 

manutenção de vazão em cursos d´água, manutenção da própria rede coletora de esgotos, entre 

outros (WHO, 2017).  

Segundo a Resolução nº 54/2005 do CNRH (CNRH, 2005), o reúso pode ser classificado 

quanto ao método conforme é realizado em direto ou indireto. O reúso é dito indireto quando as 

águas residuais são descartadas nos corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, diluídas e depois 

captadas (e tratadas) para novo uso. O reúso direto consiste no uso planejado de água de reúso, 

conduzida ao local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais 

ou subterrâneos. 

 

4. REÚSO DE EFLUENTES NO BRASIL 

O reúso de efluentes tratados requer medidas efetivas de proteção ao meio ambiente e à saúde 

pública. Caso não seja tratada e manejada adequadamente, a água de reúso pode ser perigosa para as 

pessoas e para o meio ambiente, razão pela qual os regulamentos baseiam-se em garantir a saúde e a 

segurança dos usuários. Em contrapartida, desde que sejam aplicadas medidas de controle 

apropriadas, incluindo o tratamento adequado, é possível produzir água potável segura a partir de 

efluentes sanitários, mesmo para o reúso direto que já é praticado em países como Austrália e  

Estados Unidos, por exemplo.  

Para diversos autores, regulamentar o reúso significa sanear e regulamentar uma prática que já 

existe (SCHAER-BARBOSA et al., 2014). O incentivo a comercialização de esgotos tratados como 

água de reúso é a principal proposta da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 

aperfeiçoamento da regulação do uso de fontes alternativas de abastecimento de água (CNI, 2019). 

Segundo a Confederação, tramitam no Congresso Nacional 15 projetos de lei que tratam da 

regulação do tema, que envolvem reúso de efluentes, dessalinização e captação de água de chuva 

(CNI, 2019). 

Atualmente, o mercado brasileiro de produção de água de reúso ainda é incipiente. O PNSH 

(ANA, 2019), por exemplo, identifica as obras prioritárias e estruturantes para garantir segurança 

hídrica à população brasileira no futuro. As intervenções recomendadas incluem estudos, projetos e 

obras de barragens, canais, eixos de integração e sistemas adutores de água, ou seja, obras 
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estruturantes para aumento da oferta de água potável. No entanto, o Plano carece de ações voltadas 

para o controle e redução da demanda. Apenas recomenda a elaboração de estudos de 

aproveitamento de recursos hídricos para as regiões metropolitanas mais preocupantes quanto ao 

grau de segurança hídrica, citando o reúso de água como uma tecnologia alternativa complementar 

a ser utilizada em períodos de escassez hídrica. 

Por sua vez, a Lei nº 14.026 (BRASIL, 2020), publicada em 15 de julho de 2020, que atualiza 

o marco legal do saneamento básico, estimula a pratica do reúso estabelecendo que os contratos 

relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter metas para 

expansão e eficiência do reúso de efluente sanitário. Além disso, a referida Lei aborda o uso de 

efluentes sanitários para a produção de água de reúso como possível fonte de receita alternativa, 

com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso 

aplicável.  

Para que a prática de reúso seja desenvolvida de forma adequada é necessária a criação de um 

arcabouço legal que defina as modalidades de reúso permitidas, estabeleça os padrões de qualidade 

da água de reúso para cada uma delas e respectivos códigos de prática e defina os critérios para 

licenciamento, os mecanismos de controle e sistema de informações tomando a proteção à saúde 

pública e ao meio ambiente como a base para os critérios estabelecidos para a prática do reúso 

(ARAÚJO et al., 2017; CORTEZ et al., 2012; HESPANHOL et al., 2019).  

No Brasil, o principal instrumento normativo utilizado para a prática do reúso de efluentes 

ainda é a NBR 13.969/1997 (ABNT, 1997), a qual possui o item 5.6 que aborda o tema, dividindo 

os usos em três classes e apontando os parâmetros (turbidez, coliforme fecal, sólidos dissolvidos, 

pH e cloro residual) recomendados para o esgoto conforme o reúso. Em 2005, o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos - CNRH implementou a Resolução nº 54 (CNRH, 2005), a qual estabelece 

modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, porém 

não apresenta parâmetros de qualidade de água. Em 2010, este normativo foi complementado pela 

Resolução nº 121/2010 (CNRH, 2010) que estabeleceu diretrizes e critérios para a prática de reúso 

direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal.  

Na esfera estadual destaca-se a Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01/2017 (SÃO 

PAULO, 2017) do Estado de São Paulo, que disciplina o reúso direto não potável de água para fins 

urbanos, proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários no Estado de São Paulo, e 
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contempla as ETEs operadas por empresas públicas ou privadas, que tratam esgotos sanitários, 

excluindo ETEs implantadas por estabelecimentos comerciais e industriais.  

Para efeito desta Resolução, a água de reúso para fins urbanos abrange exclusivamente as 

seguintes modalidades: irrigação paisagística, lavagem de logradouros e outros espaços públicos e 

privados, construção civil, desobstrução de galerias de água pluvial e rede de esgotos, lavagem de 

veículos e combate a incêndio. A Resolução define os parâmetros de qualidade e de monitoramento 

da água de reúso, como por exemplo: DBO, turbidez, SST, cloro residual, cloreto, boro e Razão de 

Adsorção de Sódio (RAS), além das atribuições do produtor e cuidados no manuseio do recurso.  

No município de São Paulo destaca-se a Lei n° 16.174/2015 (SÃO PAULO, 2015) que 

estabelece regramento e medidas para fomento ao reúso de água para aplicações não potáveis, 

oriundas do polimento do efluente final do tratamento de esgoto, de recuperação de água de chuva, 

da drenagem de recintos subterrâneos e de rebaixamento de lençol freático. Fica determinado que a 

Prefeitura estabelecerá em seus editais, cláusulas relativas ao uso preferencial de água de reúso nas 

aplicações não potáveis, podendo até conceder mecanismos de incentivo financeiro ou maior 

pontuação na seleção de propostas, desde que estas consideram o preço da água de reúso igual ou 

inferior ao da água potável, disponibilidade e qualidade do recurso. 

Ainda na esfera estadual, tem–se a Lei nº 16.033/2016 (CEARÁ, 2016) do Estado do Ceará, 

que dispõe sobre a política de reúso de água não potável no âmbito do Estado. Em seu artigo sexto, 

estabelece que o Plano Estadual dos Recursos Hídricos e os Planos de Gerenciamento das águas de 

Bacias Hidrográficas devem incluir diretrizes para o reúso de água, bem como instituir metas a 

serem cumpridas pelo Estado no que se refere ao reúso. Já no artigo nono, é estabelecido que a 

atividade de reúso de água não potável está condicionada à outorga, devendo todos os equipamentos 

ou sistemas ser hidrometrados.  

A Resolução nº 02/2017 (CEARÁ, 2017) do Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

COEMA do Ceará estabelece as modalidades de reúso direto de água não potável e os parâmetros 

específicos para cada uso. Ainda permite o reúso externo de efluentes não sanitários, a exemplo das 

águas residuais de processos industriais, mediante a apresentação de projeto ao órgão ambiental 

competente. 

Em 20 de junho de 2020, Minas Gerais se tornou o terceiro estado brasileiro a ter regras sobre 

o reúso de água não potável através da publicação da Deliberação Normativa nº 65/2020 (CERH-

MG, 2020), que regulamenta o reúso direto de água não potável proveniente de Estações de 
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Tratamento de Esgotos (ETEs) de sistemas públicos e privados. A norma permite o reúso em 

diversas atividades, tais como: cultivos agrícolas, pastagens e silvicultura, incluindo a fertirrigação 

de culturas não ingeridas cruas; usos urbanos como na lavagem de equipamentos públicos, veículos 

comuns e especiais (caminhões de coleta e transporte de resíduos sólidos domésticos, por exemplo), 

além do uso predial comercial ou industrial (restrito a descargas sanitárias). Ademais, a água para 

reúso é passível de utilização para fins ambientais, como em projetos de recuperação florística ou de 

áreas degradadas, desde que o acesso a estas áreas seja controlado; e em usos industriais como na 

construção civil e mineração. 

Para cada modalidade de reúso, a referida norma traz padrões de qualidade do efluente e 

determina uma frequência mínima de monitoramento da água de acordo com a vazão produzida. 

Além disso, o projeto determina o desenvolvimento de um banco de dados público para o cadastro 

de produtores de água de reúso, catalogação de informações relacionadas às condições da água de 

reúso produzida e registro de fornecimento para os usuários. 

 

5. REÚSO DE EFLUENTES EM PERNAMBUCO 

Para o Estado de Pernambuco, a dificuldade em garantir o abastecimento urbano é uma 

constante. Detentor da menor disponibilidade hídrica per capita do Brasil, Pernambuco, assim como 

outros estados do nordeste brasileiro, enfrentou uma das maiores estiagens dos últimos anos, no 

período 2012-2017, verificando-se eventos de seca com tempos de retorno maiores que 100 anos 

(ANA, 2015; ANA, 2017).  

Ademais, o Estado ainda é cortado por rios intermitentes, cujas condições e padrões de 

lançamento de efluentes tendem a ser mais restritivos. Segundo Morais e Santos (2019), 

Pernambuco está entre os três estados do Brasil considerados muito restritivos com relação a 

concentração dos parâmetros nos efluentes lançados em corpos hídricos. A Instrução Normativa 

CPRH nº 003/2018 (PERNAMBUCO, 2018), que estabelece os procedimentos para o benefício da 

progressividade dos sistemas públicos de esgotamento sanitários existentes, sugere que as 

concessionárias busquem alternativas de reúso do efluente gerado com o objetivo de minimizar o 

lançamento em leito seco de cursos de água intermitente. No entanto, não foi encontrado na 

literatura outras leis e normativos que tratem do reúso de efluente de estações de tratamento de 

esgoto. 
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Atualmente, estão em andamento o Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – 

PSHPE, na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, e o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca, através dos quais estão em execução novos sistemas de 

coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Belo Jardim, 

Sanharó, Bezerros, Escada, Caruaru, Tacaimbó e Surubim (os dois últimos já estão concluídos). 

Alguns desses novos sistemas contarão com remoção de nutrientes e outros com desinfecção 

ultravioleta, cujo efluente final representa uma nova fonte de água a ser explorada nos municípios.  

Na Região Metropolitana de Recife - RMR também estão sendo realizados novos 

investimentos em estações de tratamento de esgoto, a exemplo da reforma da ETE Cabanga, 

localizada no município de Recife, que terá uma capacidade de tratamento de 1.000 L/s e ainda 

passará a utilizar tecnologia de desinfecção por sistemas de ultravioleta, melhorando o grau de 

remoção dos poluentes e, consequentemente, a qualidade dos efluentes tratados para o reúso. 

Mesmo sem regulação específica, algumas atividades de reúso vêm sendo desenvolvidas no 

Estado. A Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa está utilizando o esgoto tratado 

para manutenção das redes do sistema de esgotamento sanitário da RMR. O efluente é utilizado em 

ações de desobstrução e limpeza de tubulações, gerando uma economia de quase 100mil litros de 

água potável por dia, o que equivale ao consumo diário de cerca de 700 pessoas. Também está 

realizando alguns projetos para irrigação dos cinturões verdes das estações de tratamento com o 

próprio efluente (COMPESA, 2017).  

 

6. CONCLUSÃO 

Nacionalmente, apenas três estados se destacam quanto a existência de legislação e 

normativos específicos para o reúso direto não potável de efluentes sanitários: Ceará, São Paulo e 

Minas Gerais, verificando-se a inexistência de um marco regulatório legal que estabeleça padrões e 

diretrizes para reúso de efluentes de estações de tratamento de esgoto. Diante da constante 

dificuldade de abastecimento nas cidades pernambucanas, dos novos investimentos em sistemas de 

esgotamento sanitário e da inexistência de normativos para o reúso de efluentes sanitários em 

Pernambuco, é notável a importância da discussão quanto as possibilidades de reúso visando o 

atendimento às demandas de água não potável (indústria, agricultura, paisagismo, recarga de 

aquífero e manutenção de vazão em cursos d´água). Espera-se que este trabalho possa contribuir no 

fomento ao desenvolvimento de uma política para promoção do reúso de efluente sanitário como 
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medida de gestão dos recursos hídricos e garantia da segurança hídrica para os centros urbanos no 

Estado.  
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