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Estima-se que até 2030 a população global atinja nove bilhões de pes-
soas, aumentando em 40% a demanda hídrica mundial atual. No âmbito 
estadual, a grave crise hídrica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro na 
bacia do Rio Paraíba do Sul nos anos de 2014 e 2015 afetou diretamente 
a oferta de água, intensificando ainda mais a pressão sobre este recurso. 
Neste contexto cada vez mais recorrente, a adoção de fontes alternativas 
se torna essencial para garantir os usos múltiplos da água, bem como o 
crescimento econômico sustentável.

A presente publicação visa apresentar um panorama geral das oportu-
nidades de reúso  da água no Estado do Rio de Janeiro para fins industriais, 
enfatizando o potencial de sua oferta a partir dos efluentes das Estações 
de Tratamento de Esgoto (ETEs). Esta obra visa, ainda, proporcionar maio-
res subsídios técnicos ao Poder Executivo estadual na coordenação das 
atividades orientadas a estimular a implementação dessa importante 
fonte alternativa de água.

Que essa publicação, fruto de uma excelente parceria entre a Secretaria 
de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), possa inspirar e estimular a prática de reúso 
e, desta forma, contribuir para o aumento da segurança hídrica fluminense, 
promovendo o uso eficiente dos recursos com base no reconhecimento da 
água como condição primordial para a estruturação do desenvolvimento 
socioeconômico, conforme previsto na Agenda 2030.

Boa leitura!

Thiago Pampolha Gonçalves
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Ana Larronda Asti
Subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade

Apresentação





A água é fundamental para o planeta e pode ser considerada o elemen-
to mais crítico para humanidade. A água está inserida do Objetivo 6 da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Contudo a pressão 
sobre este bem é crescente e preocupante. Diante deste cenário a busca 
de soluções criativas e inovadoras que mitiguem o desperdício, permi-
tam o acesso a todos e otimizem o uso e consumo consciente por este 
recurso é imperativa.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está inserida nesta 
agenda global e inclusiva, atuando de forma local, gerando conhecimento 
qualificado para políticas públicas que permitam o acesso deste recurso 
a setores da sociedade sob maior vulnerabilidade e o desenvolvimento de 
tecnologias que permitam formas diferenciadas de utilização.

 A busca pela melhor gestão da água é assunto de primeira ordem na 
sociedade moderna, seja pelo crescimento global ou pela ampliação de 
atividades que demandam o seu uso. Por isso, se faz imprescindível a 
evolução do conhecimento sobre as fontes alternativas, o que revela a 
importância da presente publicação.

Entender o potencial de reúso do Estado do Rio de Janeiro é permitir 
que a gestão de recursos hídricos fluminense seja mais precisa e aderente 
aos objetivos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos. Pois, 
a prática do reúso busca dar eficiência ao uso da água permitindo que 
mais atividades tenham garantido o acesso à ela, levando ao desejado 
aumento da segurança hídrica.

A presente publicação, a primeira de uma série, é resultado da já sóli-
da parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e a 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e revela o 
panorama geral das oportunidades de reúso de água no Estado do Rio 
de Janeiro para fins industriais, com foco na oferta oriunda dos efluentes 
de suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). A obra oferta emba-
samento técnico para diversos atores e, estimula o uso dessa importante 
fonte alternativa de água. 

Mensagem



A publicação soma-se ao momento ímpar do saneamento fluminense 
que passou por processo de concessão no ano de 2020 e, certamente ser-
virá de apoio a construção de um cenário de maior segurança hídrica para 
o estado, tendo um papel fundamental a inserção da UERJ seja através 
de sua capacidade assim como a sua responsabilidade como uma agen-
cia publica do Estados do Rio de Janeiro. Posto isso a leitura da presente 
obra se torna recomendável aos gestores públicos, concessionárias de 
serviços de saneamento e pesquisadores do tema.

Prof. Ricardo Lodi Ribeiro
Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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1.
Contextualização

A oferta hídrica é um dos fatores preponderantes para o desenvolvimento 
econômico, sendo a adoção de fontes alternativas essencial para garan-
tir os usos múltiplos da água, bem como para o crescimento econômico 
sustentável (CNI, 2017).

O Brasil é um dos países do mundo com maior disponibilidade de águas 
superficiais, detendo aproximadamente 12% da disponibilidade hídrica mun-
dial, o que confere, de forma geral, um baixo risco de estresse hídrico. Apesar 
dessa abundância, a distribuição desse recurso não é homogênea ao longo 
do território brasileiro (ANA, 2020). Como consequência, algumas unidades 
da federação possuem maior risco de estresse hídrico, como é o caso do 
Distrito Federal, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e Pernambuco (WRI, 2020). 

A grave crise hídrica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro nos anos 
de 2014 e 2015 na bacia do Rio Paraíba do Sul, principal manancial de 
abastecimento da Região Metropolitana fluminense, afetou diretamente 
a oferta de água para as atividades produtivas na região (BRITTO et 
al., 2016). Além da crise de 2014/2015 na bacia Paraíba do Sul, outras 
situações de conflito, escassez e estresse hídrico mais recentes impulsio-
naram o Rio de Janeiro a ampliar as iniciativas que almejam o aumento da 
segurança hídrica através da oferta de água em quantidade e qualidade 
suficientes para atender não só às necessidades humanas, mas também 
às práticas das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas 
aquáticos (FORMIGA-JOHNSSON et al., 2015).

Nesse contexto, é possível inferir e ressaltar a prioridade de investi-
mentos por parte do Rio de Janeiro na gestão e no uso adequado dos 
recursos hídricos, incluindo o fomento à utilização de fontes alternativas 
para abastecimento de água. Dessa forma, será possível oferecer mais 



14 Contextualização

garantias tanto em relação ao aumento da segurança hídrica estadual 
quanto ao cumprimento das metas de sustentabilidade propostas para 
os próximos dez anos, desafio explícito no Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 6 (Água potável e Saneamento) e fundamental para o 
cumprimento dos demais ODS da Agenda 2030. 

A moderna gestão de recursos hídricos deve levar em consideração a 
possibilidade de integração entre as diferentes fontes alternativas de água, 
incluindo as convencionais e as não convencionais. De forma integrada, 
elas podem compor o portfólio de fontes hídricas de uma determinada 
região, em função das suas particularidades e de acordo com a capacidade 
de investimento e planejamento, características locais e usos definidos 
pela gestão regional (LIMA et al., 2021). 

Fontes alternativas de água vêm ganhando espaço de forma crescente no 
contexto da gestão integrada de recursos hídricos, destacando-se a água 
dessalinizada, a água de chuva e a água para reúso (BRK AMBIENTAL, s.d.).

O reúso de água já vem sendo praticado de forma sistematizada há décadas 
em diversas regiões do mundo, como no Oriente Médio e na África, em paí-
ses como Espanha, Itália, Austrália, Singapura, México e Chile, e em diversos 
estados dos Estados Unidos (ANGELAKIS et al., 2018; ARAUJO et al., 2018). 

O reúso vem ganhando crescente destaque em razão de aspectos fa-
voráveis, como a grande disponibilidade de efluente tratado, e de boa 
qualidade, em pontos estratégicos (ETEs), o fato de não depender dire-
tamente das condições climáticas e meteorológicas (BILA et al., 2017) e, 
ainda, eventualmente, a presença na água de substâncias benéficas, como 
é o caso dos nutrientes para aplicação em fertirrigação. O reaproveita-
mento de efluentes de esgoto tratado no setor agrícola se destaca por seu 
potencial como fonte de água e nutrientes, tornando disponíveis ao solo 
e às plantas teores consideráveis de nitrogênio e fósforo, caracterizando 
a agricultura como um destino adequado, seguro e benéfico para águas 
residuárias tratadas (LOUZADA, 2016). 

Porém, cabe ressaltar a importância do tratamento adequado e do uso 
responsável da água para reúso, em função, principalmente, dos potenciais 
riscos à saúde pública associados (SAMPAIO et al., 2021). A abordagem fit-
for-purpose, proposta pela International Organization for Standardization 
(ISO, 2020) e indicada por Rebelo et al. (2020), envolve a produção de água 
para reúso com a qualidade adequada às necessidades dos usuários finais.  

Ainda, do ponto de vista da demanda para fins industriais, Faria et al. (2021) 
reiteram que, para viabilizar o emprego de água para reúso pelas empresas, 
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é de fundamental importância a manutenção de um padrão de qualidade 
que garanta a manutenção das condições da rotina do processo produtivo.  

Apesar do termo “água de reúso” ser adotado de maneira extensiva no 
meio técnico e científico, entende-se que a expressão mais adequada é 
“água para reúso”. Trata-se apenas de uma adequação redacional, uma vez 
que a preposição “de” pode levar à interpretação do sentido de “posse”, 
enquanto a preposição “para” não deixará dúvidas que seu sentido é de 
propósito, finalidade. Por isso, na presente publicação adota-se o termo 
“água para reúso”, exceto para os textos normativos existentes.
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Atento à crescente vulnerabilidade hídrica e à necessidade de aumento 
da oferta de água no estado, o governo fluminense inseriu em seu Plano 
Plurianual (PPA 2020 - 2023), isto é, em seu planejamento estratégico 
de médio prazo, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Am-
biente e Sustentabilidade (Seas), metas direcionadas ao aumento da 
segurança hídrica, algumas delas referentes ao reúso de água. O foco 
dessas metas é a promoção do reúso não potável direto, caracterizado 
pela reutilização planejada da água, sem lançamento ou diluição prévia 
em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, para quaisquer finali-
dades que não o consumo humano.

Diante da importância do tema e das previsões de escassez iminente, 
em 2019 o reúso foi colocado como meta de 180 dias de governo do atual 
mandato, momento em que se elaborou o Plano de Atuação para Estudo 
do Potencial de Reúso e Biogás no Estado do Rio de Janeiro. Esse plano 
inclui atividades voltadas a subsidiar e promover a implantação de projetos 
de reúso no Estado do Rio de Janeiro (ERJ), como a elaboração de normas 
para utilização de água para reúso em atividades industriais e agrícolas e a 
criação de um grupo de trabalho interinstitucional para debater a temática. 

A Resolução Conjunta SEAS/INEA/SEDEERI nº 11, de 17 de julho de 2019 
(Anexo 1), criou o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) para estudo 
do potencial de reúso de águas e produção de biogás no Estado do Rio 
de Janeiro. O principal objetivo do GTI é definir a estratégia de ação para 
fomento do reúso e da produção do biogás no estado, definindo passos 
práticos, além de realizar as articulações e os estudos necessários para a 
implantação de um projeto-piloto que seja um modelo de reúso das águas 
com aproveitamento energético de biogás.

2.
Iniciativas
estaduais
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Em 15 de dezembro de 2020 foi publicado o Decreto Estadual 
nº 47.403/2020 (RIO DE JANEIRO, 2020), que dispõe sobre a política de 
reúso de águas para fins não potáveis. Esse decreto coloca o ERJ em des-
taque no cenário nacional por ser considerado uma iniciativa inovadora, 
contemplando todas as modalidades de reúso, de forma organizada e 
concisa, permitindo a integração entre segurança hídrica, licenciamento 
ambiental e economia. O decreto foi redigido considerando diretrizes e 
critérios gerais relevantes contidos em normativas afins ao tema, com 
a preocupação de evitar contradições de comandos já existentes e de 
promover segurança jurídica para a prática de reúso. 

Em 25 de fevereiro de 2021, foi publicado o Decreto n° 47.498, que visa 
ao desenvolvimento e à implantação do Programa Estadual de Segurança 
Hídrica (Prosegh). Seu intuito é oferecer um instrumento de planejamento 
estratégico, o aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos e a orga-
nização de forma sintetizada das ações destinadas à garantia de oferta 
hídrica, em quantidade e qualidade, para os usos múltiplos, bem como 
a prevenção, mitigação e/ou minimização dos efeitos provenientes de 
eventos hidrológicos extremos (FARIA JÚNIOR et al., 2021). Para a Seas, 
a temática, além de incluída no PPA, está inserida na componente relacio-
nada ao aumento da oferta hídrica do Prosegh, na subcomponente Gestão 
da Demanda, que engloba medidas de controle de perdas dos sistemas de 
abastecimentos, redução do consumo de água e minimização da produção 
de efluente, além do reúso.

Em outubro de 2021 foi assinado o contrato com a empresa que irá exe-
cutar o Plano Estadual de Segurança Hídrica (Peshi) e atualizar o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (Perhi) (RIO DE JANEIRO, 2021), iniciativas 
que visam melhorar a gestão estadual dos recursos hídricos, levando em 
consideração o aproveitamento de fontes alternativas de água.

A Uerj também vem se dedicando ao tema com importantes pesquisas 
relacionadas ao reúso de águas. Diferentes iniciativas foram desenvolvidas, 
incluindo a consolidação, em 2018, de um grupo de pesquisas certificado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com 
o título Reúso de Águas (efluente e água de chuva): tecnologias, gestão e 
governança, a elaboração de um conjunto de notas técnicas publicadas na 
Revista Gesta (SANTOS; LIMA, 2021; SANTOS et al., 2021), com a proposição 
de metodologia estruturada de avaliação do potencial regional de reúso 
de água, e o desenvolvimento de um projeto de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) para aplicações Ambientais e de Saneamento (Sigas/
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Uerj), através de uma parceria entre os departamentos de Engenharias 
Sanitária (Desma) e Cartográfica (Carto). Essa ferramenta visa auxiliar e 
proporcionar subsídios técnicos aos gestores públicos e privados quanto 
a possíveis ações e tomadas de decisão em prol de um planejamento e de 
uma gestão mais racional e efetiva dos recursos hídricos no ERJ, tendo 
adotado o reúso de água como sua primeira prioridade.

Concomitantemente, um grupo de pesquisadores vinculados ao Desma 
desenvolveu o aplicativo Reusa RJ, que tem por objetivo facilitar e fomentar 
a comercialização de água para reúso, conectando potenciais geradores 
(ofertas) e consumidores (demandas). Além disso, a Uerj possui uma parce-
ria de cooperação técnica com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
(Cedae), formalizada através de convênio, cujo objetivo é o desenvolvimento 
de pesquisas para implementar o aproveitamento de efluentes e lodos das 
estações de tratamento de água e esgotos (ETAs e ETEs) da concessionária. 

Essas diversas iniciativas demonstram que, na visão da Seas e da Uerj, 
o reúso deve ser entendido como uma atividade mais abrangente do que 
apenas o uso racional ou eficiente de água. O manejo adequado dos esgotos 
tratados tem papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável, 
podendo beneficiar o ERJ com a proteção dos recursos hídricos, prevenção 
da poluição, aumento da segurança hídrica, recarga de águas subterrâneas, 
maior sustentabilidade no gerenciamento dos recursos e transformação 
do ciclo linear da água em um fluxo circular. Esta ação reduz a demanda 
sobre os mananciais e aumenta a garantia de usos múltiplos da água.

Em função das previsões de escassez hídrica cada vez mais recorrentes, 
com graves consequências socioeconômicas, sanitárias e ambientais, o 
potencial de reúso de água deve ser mais bem explorado. Por isso, a ela-
boração de um panorama geral das oportunidades de reúso existentes 
no ERJ se configura como uma iniciativa estratégica, ao proporcionar 
maiores subsídios para o planejamento e a implementação de projetos 
de utilização de águas para reúso como alternativa para abastecimento 
de atividades produtivas.
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3.
Estado da arte das 
normativas de reúso 
de água no Brasil

De acordo com Santos et al. (2020) e Santos et al. (2021), o Brasil ainda 
não dispõe de um instrumento legal em nível federal que regulamente 
o reúso de água, incluindo a definição de padrões de qualidade de água. 
Cabe, porém, destacar a Resolução CNRH nº 54 (2005) e o Produto III 
do Programa de Desenvolvimento do Setor Água - Interáguas (KREUTZ-
BERGER et al., 2017).

A Resolução CNRH nº 54/2005 estabelece modalidades, diretrizes e 
critérios gerais com o objetivo de regulamentar e estimular a prática de 
reúso direto não potável de água em cinco modalidades (urbano, agrícola/
florestal, ambiental, industrial e aquicultura), porém sem definir padrões 
(CNRH, 2005). Já o Produto III do Programa Interáguas (KREUTZBERGER 
et al., 2017), apesar de definir padrões de reúso de água para as modalida-
des de irrigação, urbano, industrial, ambiental e aquicultura, se configura 
como diretriz orientativa e não mandatória (SANTOS et al., 2021).

No âmbito não federal, somente os estados da Bahia, Ceará, São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estabeleceram padrões manda-
tórios para a prática de reúso, embora outros estados (e até municípios) 
tenham optado por indicar caminhos jurídico-administrativos, sem a 
definição de padrões de qualidade da água para as diferentes modali-
dades de reúso (SANTOS et al., 2021). 

Em 2010, o estado da Bahia estabeleceu procedimentos para a prá-
tica na modalidade agrícola e/ou florestal, baseado nas diretrizes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006).  No ano de 2017, em sua 
regulamentação para lançamento de efluentes líquidos, o estado do Ceará 
apresentou diretrizes, critérios e parâmetros para o reúso não potável de 
água em diversas modalidades, enquanto o estado de São Paulo definiu 
critérios e padrões para o reúso urbano, que foram atualizados em 2020. 
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Mais recentemente, também no ano de 2020, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul publicaram suas respectivas legislações referentes à prática de 
reúso, com a definição de padrões para as modalidades agrícola, florestal 
e urbano (SANTOS et al., 2021). 

Destacam-se, ainda, duas importantes Normas Técnicas, a NBR 
13.969/1997 (ABNT, 1997) e a NBR 16.783/2019 (ABNT, 2019), inseridas 
no tema reúso de água, mas com abordagem mais voltada para siste-
mas descentralizados. Não direcionada diretamente ao tema reúso, a 
NBR 13.969/1997 define quatro classes de reúso de água descentralizado, 
em que cada classe relaciona o tipo de uso da água ao grau de tratamento 
necessário para o alcance da qualidade definida em padrões. São previstos 
os seguintes usos, do mais restritivo para o menos restritivo: lavagem de 
carros, pisos, calçadas; irrigação de jardins; descargas de bacias sanitárias; 
aplicação em pomares, cerealíferas, forrageiras, pastagens para gados, 
entre outros. Já a NBR 16.783/2019 indica padrões no contexto das edifi-
cações para descarga de vaso sanitário; lavagem de logradouros, pátios, 
garagens e áreas externas; lavagem de veículos; irrigação paisagística; 
uso ornamental (fontes, chafarizes e lagos), arrefecimento de telhados e 
sistemas de resfriamento a água (SANTOS et al., 2020).



E
st

ad
o 

da
 a

rt
e 

da
 le

gi
sl

aç
ão

 
so

br
e 

re
ús

o 
de

 á
gu

a 
no

 
E

st
ad

o 
do

 R
io

 d
e 

Ja
ne

ir
o

4



24

Para o entendimento do estado da arte da legislação referente ao reú-
so de água é necessário o conhecimento das normativas existentes nos 
três entes federativos (união, estado e municípios) que regulamentam o 
tema no território fluminense, sendo esse conhecimento uma condição 
indispensável para a elaboração e implementação de uma política pública 
estruturada, prática, integrada e efetiva de reúso. 

A Tabela 1 apresenta uma compilação de dados sobre as normativas 
que possuem aderência ou incidem sobre o tema de reúso no território 
do Estado do Rio de Janeiro.

4.
Estado da arte da legislação 
sobre reúso de água no 
Estado do Rio de Janeiro

Legislação aderente ou incidente sobre reúso de água aplicável ao ERJ

Discriminação Ementa

Normas
Federais

1. Resolução 
CNR H 54/2005

Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a práti-
ca de reúso direto não potável de água, e dá outras providências 

2. Resolução CNRH 
121/2010

Estabelece diretrizes e critérios para a prática de reúso direto não 
potável de água na modalidade agrícola e florestal, definida na Re-
solução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005

3. Decreto Federal 
7.217/2010

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que es-
tabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e dá 
outras providências

Tabela 1 - Normativas no âmbito dos três entes federativos que incidem e/ou regulamentam o tema de reúso no 
território fluminense – União, ERJ e municípios (continua)
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Legislação aderente ou incidente sobre reúso de água aplicável ao ERJ

Discriminação Ementa

Normas
Federais

4. Decreto Federal 
10.531/2020

Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no 
período de 2020 a 2031

5. Decreto Federal 
10.588/2020

Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da 
Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, sobre a alocação de recursos 
públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou 
geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que 
trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007

6. Lei Federal 
14.026/2020

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, 
de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de 
referência sobre o serviço de saneamento; a Lei nº 10.768, de 19 
de novembro de 2003, alterando o nome e as atribuições do cargo 
de Especialista em Recursos Hídricos; a Lei nº 11.107, de 6 de 
abril de 2005, vedando a prestação por contrato de programa dos 
serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal; a 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, aprimorando as condições 
estruturais do saneamento básico no País; a Lei nº 12.305, de 2 
de agosto de 2010, tratando dos prazos para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos; a Lei nº 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), estendendo seu âmbito 
de aplicação às microrregiões; e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro 
de 2017, autorizando a União a participar de fundo com a finalidade 
exclusiva de financiar serviços técnicos especializados

Estado 
do Rio de 
Janeiro

7. Decreto 
40.156/2006

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para a 
regularização dos usos de água superficial e subterrânea, bem 
como para ação integrada de fiscalização com os prestadores de 
serviço de saneamento básico, e dá outras providências

8. Decreto 
46.890/2019

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Proce-
dimentos de Controle Ambiental - SELCA, e dá outras providências

9. Decreto 
47.403/2020

Dispõe sobre a Política de Reúso de Água para Fins não Potáveis 
no âmbito do ERJ

Tabela 1 - Normativas no âmbito dos três entes federativos que incidem e/ou regulamentam o tema de reúso no 
território fluminense – União, ERJ e municípios (continua)
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Legislação aderente ou incidente sobre reúso de água aplicável ao ERJ

Discriminação Ementa

Estado 
do Rio de 
Janeiro

10. Lei Ordinária 
6.034/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rá-
pidos, transportadoras e empresas de ônibus urbanos intermunici-
pais e interestaduais, localizados no ERJ, a instalarem equipamentos 
de tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos

11. Lei Ordinária 
6.879/2014

Autoriza o poder executivo a instituir o Programa 'Consumo Res-
ponsável' no âmbito do ERJ

12. Lei Ordinária 
7.196/2016

Autoriza o poder executivo a instituir o "Programa Ecolavagem", 
no âmbito do ERJ

13. Lei Ordinária 
7.424/2016

Fica obrigada a utilização de água de reúso pelos órgãos integran-
tes da administração pública estadual direta, das autarquias, 
das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, das 
empresas em cujo capital o ERJ tenha participação

14. Lei Ordinária 
7.463/2016

Regulamenta os procedimentos para armazenamento de águas 
pluviais e águas cinza para reaproveitamento e retardo da des-
carga na rede pública e dá outras providências

15. Lei Ordinária 
7.599/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de indústrias situadas no Estado 
do Rio de Janeiro instalarem equipamentos de tratamento e 
reutilização de água

16. Lei Ordinária 
7.987/2018

Estabelece o uso eficiente da água nos estaleiros e nas edificações 
que especifica, situadas no ERJ, e dá outras providências

17. Lei Ordinária 
9.043/2020 

Cria o Programa Estadual de Reúso de Efluentes das Estações de 
Tratamento de Esgoto – ETEs, para fins industriais, estabelece 
incentivos para sua implementação e dá outras providências

18. Lei Ordinária 
9.072/2020

Altera a Lei Estadual nº 5.690, de 14 de abril de 2010, que dispõe 
sobre a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvol-
vimento Sustentável, determina a elaboração de um plano estadual 
sobre mudanças climáticas e a atualização das metas de mitigação 
e adaptação previstas em regulamento, e dá outras providências

Tabela 1 - Normativas no âmbito dos três entes federativos que incidem e/ou regulamentam o tema de reúso no 
território fluminense – União, ERJ e municípios (continua)
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Fonte: Elaborada com base em pesquisa conduzida, em agosto de 2021, nos sites do Planalto Federal (http://www4.
planalto.gov.br/legislacao/), Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH (https://cnrh.mdr.gov.br/), Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ (http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/wwwalerj.nsf/pages/principal), Câma-
ras dos Vereadores e prefeituras de todos os municípios fluminenses (artigo no prelo).

Legislação aderente ou incidente sobre reúso de água aplicável ao ERJ

Discriminação Ementa

Estado 
do Rio de 
Janeiro

19. Lei Ordinária 
9.164/2020

Regulamenta os procedimentos para armazenamento e retardo 
de água de chuva em perímetros urbanos para aproveitamento 
e postergação de sua descarga na rede pública, além da acu-
mulação de água cinza clara para seu tratamento e uso em fins 
cuja água não necessite ter caráter potável consoante às normas 
técnicas e dá outras providências, revogando a Lei nº 7.463, de 
18 de outubro de 2016

Município 
do Rio de 
Janeiro

20. Decreto 
42.996/2017

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Fundação Parques e 
Jardins – FPJ

21. Lei Ordinária 
6.695/2019

Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB e dá 
outras providências

22. Lei Complementar 
111/2011

Dispõe sobre a política urbana e ambiental do município, institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro e dá outras providências

Município 
de Niterói

23. Lei Ordinária 
2.856/2011

Estende as obrigações da Lei nº 2.630, de 7 de janeiro de 2009, ins-
tituindo mecanismos de estímulo à instalação de sistema de coleta 
e reutilização de águas servidas em edificações públicas e privadas

24. Lei Ordinária 
3.385/2019

Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano do Município, institui 
o Plano Diretor de Niterói e revoga as Leis nº 1.157, de 29/12/1992; 
nº 1.254, de 28 de dezembro de 1993; nº 2.123, de 04/02/2004; 
Parágrafo 3º do art. 17, da Lei nº 3.061, de 3 dezembro de 2013; e 
Lei nº 2.023, de 19 de setembro de 2002

Município  
de Mesquita

25. Lei Ordinária 
355/2006

Dispõe sobre o Plano Diretor participativo no âmbito do Município 
de Mesquita e dá outras providências

Tabela 1 - Normativas no âmbito dos três entes federativos que incidem e/ou regulamentam o tema de reúso no 
território fluminense – União, ERJ e municípios (continuação)
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Uma análise expedita da legislação vigente evidencia que, apesar do 
aumento significativo no número de normativas promulgadas nos últimos 
anos, o quadro normativo disponível incidente no ERJ referente ao reúso 
de água ainda é de caráter muito genérico, carecendo de instrumentos 
regulatórios e de incentivo para as diversas modalidades de reúso. Cabe 
destacar, ainda, que os documentos legais de apenas três dos 92 municí-
pios fluminenses fazem alguma referência ao reúso, sendo que o de Niterói 
é o que mais se aproxima de um caráter mais específico.
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5.
Aplicabilidade
do reúso de água

O reúso direto de efluentes tratados para fins não nobres, como a sua utili-
zação para fins industriais, ou na construção civil, revela-se como um fator 
positivo na gestão de recursos hídricos, poupando a utilização dos manan-
ciais para o abastecimento e a produção de alimentos (HESPANHOL, 2015). 

Segundo Silva Jr e Obraczka (2020), o reúso de efluente tratado tam-
bém implica a redução ou a interrupção do lançamento de efluente nos 
corpos hídricos: no caso da ETE Alegria, além de aumentar a receita da 
concessionária, o fornecimento de água para reúso como água de amas-
samento para abastecimento de centrais dosadoras de concreto no Caju 
representaria uma redução do descarte de carga orgânica (DBO) e de 
nutrientes (fósforo e nitrogênio) na Baía de Guanabara. Essa captura de 
nutrientes representaria, portanto, um benefício para um estuário/ecos-
sistema que já se encontra sob fortes pressões ambientais (ANDRADE; 
ROSMAN; AZEVEDO, 2019; FRIES et al., 2019).

Apesar do elevado potencial de aplicação da prática de reúso de água 
no Brasil (LIMA et al., 2020), as ações ainda são tímidas e muitas vezes 
ocorrem sem a observância de critérios adequados (SANTOS et al., 2021). 

O reúso interno, nomeadamente nas grandes corporações e empresas, 
já é uma realidade (LIMA, 2018), tendo em vista que o setor industrial possui 
grande interesse na conservação e no uso racional de recursos hídricos 
por motivos financeiros e/ou de condução de práticas sustentáveis com 
o objetivo de valorização da imagem. 

Diversas iniciativas de racionalização, reutilização ou reciclagem de água 
em ambiente industrial encontram-se em andamento no país, incluindo 
casos de indústrias de polos como o de Camaçari, no estado da Bahia; 
Pecém, no Ceará (SANTOS et al., 2021; AVELAR et al., 2021; LIMA et al., 
2021); e do Polo Petroquímico do ABC, em São Paulo (AQUAPOLO, 2021). 
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Lima (2018) cita ainda os exemplos de iniciativas de grandes empresas 
como Alcoa/Ambev, Fiat-Chrysler, Arcelormittal, Santista, Cetrel/Braskem 
e Raízen, que reduziram drasticamente sua dependência externa de água 
industrial a partir de medidas internas que implementaram a racionaliza-
ção do processo fabril e do consumo de água e, mais especificamente, 
do reúso interno de seus efluentes.  

Já o reúso descentralizado ou externo, realizado a partir dos esgotos 
tratados de ETEs, vem sendo basicamente desenvolvido através de ini-
ciativas isoladas no país (BILA et al., 2017; OBRACZKA et al., 2019). 

Analisando o estado da arte do reúso de água em toda a \Região Sudeste 
do país, Silva Junior et al. (2019) contabilizaram somente 16 instalações com 
projetos de reúso em um universo de 1.287 ETEs, o que demonstra o quão 
pouco representativo é o reúso no conjunto de alternativas para abasteci-
mento de água, paradoxalmente em um cenário/região onde vêm sendo 
registradas recorrentes situações de grave escassez e crise hídrica, com re-
percussões socioeconômicas negativas de grande magnitude (INEA, 2019).

Entre as poucas exceções, destaca-se o caso da parceria público-
-privada no empreendimento Aquapolo, com capacidade de fornecimento 
de cerca de 1.000 l/s de água para reúso, que abastece um conglomerado 
de empresas no ABC paulista a partir do efluente tratado da ETE ABC 
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
(LIMA, 2018; AQUAPOLO, 2021).

Ainda em São Paulo, e também para atender às demandas industriais, 
podem ser citados – além da ETE ABC – os exemplos das ETEs Jesus 
Neto, Santa Constância, São Miguel e Parque Mundo Novo (CUNHA, 2008; 
NOBRE, 2019; FARIA, 2020). A perspectiva da Sabesp era atingir, no final 
desta década, uma vazão total de reúso de cerca de 3.500 l/s na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Apesar do elevado valor absoluto, 
ele representa pouco mais do que 10% da vazão total de efluente tratado 
nas ETEs da Região Metropolitana de São Paulo (NOBRE, 2019).   

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 
2015), a água para reúso proveniente das ETESs também se configura 
como fonte potencial de abastecimento de água para demandas não potá-
veis neste estado. Como exemplo, cita que a ETE Alegria pode gerar uma 
vazão de cerca de 2.500 l/s de efluentes, o que em 2015 correspondia a 
quase quatro vezes aquela utilizada pelo Polo Petroquímico do ABC pau-
lista através do Projeto Aquapolo (FIRJAN, 2015). Ainda de acordo com a 
Firjan, as 17 ETEs no entorno da Baía de Guanabara descartam cerca de 
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10.500 l/s de água tratada, vazão que poderia ser fornecida para atender 
às demandas das indústrias fluminenses da região. 

De acordo com Faria et al. (2021), analisando-se as quatro maiores ETEs 
operadas pela Cedae no ERJ em função da grande capacidade instalada 
dos sistemas de tratamento secundário e da boa qualidade característica 
desses efluentes, foi possível inferir a existência de um grande potencial 
de produção de água para reúso como fonte alternativa de abastecimento 
de água para fins industriais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ). Trata-se de nichos de mercado que não são atualmente atendidos 
pelo sistema convencional – em função do alto/proibitivo custo dessa 
água potável –, mas que podem ser supridos por água para reúso, gerando 
novas oportunidades de receita para as concessionárias. 

Ainda segundo as pesquisas de Faria et al. (2021) e Obraczka et al. (2021) 
na RMRJ, as ETEs Penha, Alegria, Pavuna e Sarapuí são consideradas pela 
Cedae como as que apresentam maior potencial para reúso, por seus por-
tes e localizações estratégicas. Os resultados desses estudos destacam, 
ainda, que implementar o aproveitamento de água para reúso a partir da 
vazão nominal total (6.586 l/s) ou operacional (3.000 l/s), somente dessas 
quatro ETEs, poderia representar um potencial de redução de 18% ou 8%, 
respectivamente, na produção total de abastecimento de água do sistema 
Guandu discriminada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2021).

Já de acordo com a Nota Técnica (NT) da Firjan de junho de 2019, as prin-
cipais oportunidades de reúso industrial a partir das ETEs referem-se: ao 
Polo Industrial de Campos Elíseos e à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), 
próximos às duas ETEs de alta vazão (Pavuna e Jardim Gramacho); ao 
Parque Industrial da Bayer (Belford Roxo), próximo às ETEs de Deodoro, 
Sarapuí e Pavuna (todas de alta vazão); e ao Polo Industrial de Guaxindiba 
(São Gonçalo), próximo à ETE Jardim Catarina, também de alta vazão. 

Fora da RMRJ, destacam-se ainda o Distrito Industrial de Santa Cruz, 
situado próximo à ETE Sepetiba, e o entorno das ETEs Engenheiro Gil 
Portugal (Volta Redonda) e Alegria (Resende), no Sul Fluminense, e da 
ETE Chatuba (Campos dos Goytacazes), no Norte Fluminense, cabendo 
ressaltar que todas são consideradas ETEs de média vazão (FIRJAN, 2019). 

Segundo Bila et al. (2017) e Campos (2018), analisando o recorte 
geográfico da RMRJ, apesar do grande potencial disponível, o reúso 
de água é incipiente, não atingindo 0,5% da vazão de tratamento do 
conjunto das ETEs avaliadas. 
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Apesar das grandes vazões de esgoto tratado de boa qualidade dispo-
níveis em locais estratégicos, apenas as ETEs Penha, Deodoro e Alegria 
possuem instalações -piloto de reúso de água, operando com capacidade 
ociosa ou, até mesmo, estando fora de operação , como é o caso, atual-
mente, do sistema da ETE Alegria (SILVA JUNIOR et al., 2021b). A água 
para reúso é basicamente empregada para fins urbanos na lavagem de 
vias públicas e feiras, regas de áreas verdes e desobstrução de galerias, 
não gerando receitas para as concessionárias (FARIA, 2020). 
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Apesar de ser uma prática corrente há décadas em muitos países, ainda 
são muitos os desafios globais para a sistematização do reúso de água, 
como destacado por Angelakis et al. (2018): 

6. 
Desafios do
reúso de água

a) Aplicação do reúso potável de água considerando, inclusive, a 
regularização de práticas de reúso potável indireto não planejado; 

b) Gestão integrada de águas e águas residuais, no contexto de que a 
água é uma só, independentemente da sua origem e considerando 
as distintas possibilidades de inclusão de fontes alternativas de 
água na matriz hídrica regional; 

c) Implantação de medidas direcionadas à conscientização de todos 
os envolvidos com a prática de reúso regional de água, de forma a 
minimizar os impactos da rejeição inerente ao processo de adoção 
desse tipo de solução.

No Brasil, podem ser constatados outros desafios inerentes às caracte-
rísticas de um país em desenvolvimento, com grande extensão territorial e 
acentuadas diferenças socioeconômicas, ambientais e culturais, aspectos 
esses que devem ser levados em consideração na complexa gestão de 
recursos hídricos brasileira (Tabela 2).
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Desafio Descrição Ação necessária

Baixos índices de 
atendimento aos 
serviços de coleta 
e tratamento de 
esgotos sanitários.

A prática de reúso depende diretamente da 
disponibilidade de esgoto tratado. Áreas 
com elevadas demandas de água para re-
úso, apesar do potencial, podem não ser 
contempladas em função dos seus baixos 
índices de coleta/tratamento de esgoto.

Desenvolvimento de novos projetos de ETEs 
já em consonância com as demandas por re-
úso de água, no caminho da universalização.

Baixa qualidade 
operacional 
das ETEs.

A prática de reúso de água bem-sucedida 
é diretamente relacionada à qualidade da 
água para reúso produzida. Entretanto, o 
desempenho operacional esperado para 
as ETEs nem sempre é alcançado.

O eixo “concepção - projeto - implantação 
- operação” deve ser alinhado e bem condu-
zido. Os regulamentos de reúso devem ser 
exigentes em relação ao monitoramento, 
com adequada fiscalização, de forma a ga-
rantir a segurança da prática.

Cultura histórica 
de percepção 
de abundância 
de água.

O Brasil é o maior detentor de água super-
ficial do mundo. Porém a água encontra-se 
distribuída de maneira desigual em relação 
ao contingente populacional.

Transformar uma cultura de percepção de 
excesso de água, que traz sérios desafios 
na implantação de projetos de reúso e uso 
racional de água em todo o país. 

Ausência de 
regulamentação 
federal sobre reúso 
de água com o 
estabelecimento 
de padrões para 
diferentes fins.

É importante que sejam estabelecidos pa-
drões mínimos de qualidade da água para 
reúso em documentos reguladores, com o in-
tuito de proteger a saúde humana e ambiental.

Estabelecer padrões mínimos para a quali-
dade da água para reúso em documentos 
reguladores, além de aliar o quadro regula-
tório a uma política de reúso de água efi-
ciente, baseada em avaliações de risco mais 
realistas, para a realização de práticas de 
reúso seguras, responsáveis e sistêmicas.

Entraves 
burocráticos para 
o desenvolvimento 
e financiamento de 
projetos de reúso. 

Ausência de regras administrativas claras e 
desburocratizadas para a implementação de 
projetos de reúso. Além da inexistência de ins-
trumentos regulamentados de incentivo finan-
ceiro aos empreendimentos para a adoção ou 
continuidade das práticas de reúso já realizadas.

Flexibilização de burocracias para a implanta-
ção de projetos, baseada em estudos técnico-
-científicos que garantam a segurança e a 
eficácia da prática. A ANA deverá propor do-
cumentos flexíveis e menos burocráticos para 
favorecer a sistematização da prática.

Tabela 2 - Principais desafios e respectivas ações necessárias visando à sistematização e implementação da prática 
de reúso no território nacional (continua)
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Segundo Faria (2020) e Silva Jr e Obraczka (2020), a maioria das conces-
sionárias de saneamento ainda não incorporou o reúso às suas políticas e 
rotinas empresariais, e as respectivas ETEs cumprem basicamente a função 
de tratar os efluentes para adequá-los ao lançamento nos corpos hídricos.

De acordo com Faria et al. (2021), ainda há carência de maior integração 
entre potenciais consumidores e fornecedores de água para reúso, o que 
dificulta uma relação comercial. 

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2021b)

Desafio Descrição Ação necessária

Falta de estudos 
técnico-científicos 
de viabilidade de 
implantação de 
projetos de 
reúso de água.

Esse alinhamento é fundamental para o de-
senvolvimento, institucionalização e sis-
tematização da prática de reúso no Brasil.

As decisões técnico-políticas devem ser 
tomadas com base em estudos técnico-
-científicos que garantam o desempenho, 
a eficácia e a segurança dos empreendi-
mentos de reúso de água. Convênios entre 
as instituições de ensino e pesquisa que 
desenvolvem estudos de reúso de água no 
Brasil devem ser firmados com companhias 
de saneamento e órgãos reguladores.

Insegurança em 
relação aos riscos 
epidemiológicos.

Ausência de regras administrativas claras 
e desburocratizadas para a implementação 
de projetos de reúso. Além da inexistência 
de instrumentos regulamentados de incen-
tivo financeiro aos empreendimentos para 
a adoção ou continuidade das práticas de 
reúso já realizadas.

Metodologias de avaliação de risco devem 
ser adotadas tanto na definição de padrões, 
como no licenciamento e na operação de 
projetos de reúso em andamento. Essa ação 
transparente e eficaz colabora para o de-
senvolvimento de uma prática segura.

Falta de transparência 
das companhias de 
água e esgoto. 

O sucesso dos projetos de reúso depende 
integralmente de uma relação sólida e de con-
fiança entre as instituições que oferecem a 
água para reúso e o usuário. No entanto, por 
falta de transparência, as relações entre essas 
instituições e o possível consumidor da água 
para reúso são bastante desgastadas no país.

As empresas responsáveis pela produção da 
água para reúso devem trabalhar na cons-
trução de uma relação de confiança mais 
sólida com os seus usuários em geral, de 
forma a minimizar o impacto da rejeição. 

Tabela 2 - Principais desafios e respectivas ações necessárias visando à sistematização e implementação da prática 
de reúso no território nacional (continuação)
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Outro ponto que merece destaque é a cobrança pelo uso da água, cujos 
valores ainda são relativamente baixos em relação às demais opções de 
abastecimento de água, inclusive ao reúso, o que, aliado à carência de 
políticas públicas e a outros incentivos, faz com que haja um menor inte-
resse por parte das empresas e das indústrias em adotar o reúso de fonte 
externa para suprimento de sua demanda hídrica.  

No Rio de Janeiro, o Decreto nº 47.403/2020, que estabeleceu a Política 
Estadual de Reúso para fins não-potáveis, objetiva preencher algumas das 
lacunas existentes, inclusive permitindo expressamente a comercializa-
ção de água para reúso. Com o estabelecimento dessa política, diante do 
novo marco regulatório do saneamento básico (Brasil, 2020) e das novas 
concessões para o saneamento, o ERJ tem uma grande oportunidade de 
mudar essa realidade, calcado em bases técnicas e responsáveis. Cabe 
ao poder público demonstrar e apontar ao setor industrial que o reúso é 
uma das formas de assegurar água para os processos produtivos, permi-
tindo dessa forma a manutenção e a ampliação das atividades industriais, 
mesmo na ocorrência de severas crises hídricas.

Diante do cenário apresentado até o momento e dos objetivos da 
presente publicação, os aspectos teóricos, legais, práticos e científicos 
da implantação da prática de reúso no ERJ serão abordados sob um 
viés analítico que prioriza as perspectivas de oportunidade de reúso 
industrial para as ETEs do ERJ. 
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Para o desenvolvimento dos aspectos práticos do panorama geral do reúso 
de água para fins industriais no ERJ, foram levantadas, basicamente, infor-
mações de caráter quantitativo. Para a demanda hídrica, foram utilizadas 
as vazões de uso de recursos hídricos outorgadas para fins industriais, 
enquanto, para a oferta, foram consideradas as vazões de efluente tratado 
nas ETEs localizadas no ERJ, independentemente do seu porte.

Para a obtenção de informações de vazão das ETEs (oferta), foram uti-
lizados os acervos de dados oferecidos por cinco fontes nos respectivos 
anos ou períodos: a) Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos  do 
Inea (Procon Água) (2019-2021); b) ICMS Ecológico (2020); c) Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico – Atlas Esgotos (ANA, 2017) – 
(2013-2017); d) Estudos/Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB) 
(2000-2021); e) Empresas/Concessionárias (2000-2021).

Foram adotadas duas tipologias para as vazões de oferta: a) vazões 
nominais, que representam a vazão máxima, em termos de projeto, que 
uma ETE teria capacidade de tratar; b) vazões de operação, que repre-
sentam as vazões de tratamento das ETEs na prática. Para as ETEs cuja 
informação sobre vazão nominal não foi obtida, adotou-se a vazão ope-
racional para as duas tipologias.

Os dados referentes às vazões operacionais das ETEs foram obtidos 
de duas fontes, sendo 89 provenientes do Procon Água e 77, do ICMS 
Ecológico, que forneceu dados referentes às ETEs públicas, desconside-
rando ETEs comerciais e residenciais. Após a exclusão de 30 ETEs que 
apresentavam dados de vazão duplicados, chegou-se ao total de 136 ETEs.

Para a definição da vazão operacional de cada ETE, foram adotados, 
prioritariamente, os valores do Procon Água. Tendo em vista que tais 
dados são declarados pela própria empresa/concessionária, estes foram 

7. 
Desenvolvimento 
do estudo prático



41 Desenvolvimento do estudo prático

considerados mais confiáveis do que aqueles do ICMS Ecológico, dispo-
nibilizados pelos municípios onde as ETEs estão localizadas. Somente 
nos casos das ETEs não identificadas no Procon Água que os valores de 
vazão fornecidos pelo ICMS Ecológico foram utilizados. 

Os dados de vazão nominal das 136 ETEs inicialmente definidas como 
objeto de estudo foram disponibilizadas pelo Procon Água e pelo ICMS. 
Para as ETEs que não foram identificadas nessas fontes de dados, utili-
zou-se dados do Atlas Esgotos, dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico e das concessionárias.

Após a determinação dos dados de vazão, foi feita a classificação das 
ETEs quanto ao porte: a) pequeno porte, ETEs com vazão inferior a 50 L/s 
(107 ETEs); b) médio porte, vazão entre 50 e 100 L/s (11 ETEs); e c) grande 
porte, vazão superior a 100 L/s (18 ETEs). 

No que diz respeito ao nível de tratamento das ETEs, foram utilizados os 
dados disponibilizados pelo ICMS Ecológico e Atlas Esgotos (ANA, 2017). 
Considerou-se como padrão o tratamento secundário, uma vez que, no 
universo pesquisado, poucas ETEs que apresentavam vazões irrelevantes 
dispõem somente de tratamento primário. Todas as demais dispõem de 
tratamento secundário ou terciário.

Para caracterizar os potenciais consumidores de água para reúso, no 
que se refere às vazões de demanda, foram consideradas as empresas 
que dispõem de outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins 
industriais no ERJ. O levantamento das informações de outorga foi feito 
por meio de consulta a dois bancos de dados: o Cadastro Nacional de 
Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), responsável pelas captações 
feitas em corpos hídricos de âmbito estadual, e a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA), responsável pela gestão dos recursos 
hídricos em âmbito federal.

Em relação às captações em rios estaduais, foi obtida no CNARH uma 
listagem das empresas com finalidade industrial ou de mineração que 
dispõem de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Os dados fo-
ram filtrados previamente para a utilização somente daqueles que fossem 
compatíveis com o objeto de estudo. Para tanto, restringiu-se o escopo 
apenas às indústrias com registros de outorgas de captações subterrâneas 
e superficiais que estivessem em operação, totalizando 491 indústrias. 

Quanto às captações em rios federais, foi cedida pela ANA uma listagem 
das empresas com finalidade industrial e com licença de outorga de direito 
de uso, restringindo-se apenas às indústrias que fizessem captação e que 
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estivessem inseridas na categoria de direito de uso. Com esses filtros, o 
número de registros totalizou 151 indústrias.

Os dados brutos obtidos referentes às vazões de demanda hídrica (ou-
torgadas), tanto de captações estaduais quanto de federais, passaram 
por uma filtragem, em função da constatação de algumas incongruências, 
como: duplicidade de informação de vazão outorgada, número de registro, 
coordenadas da captação e vigência da outorga.  

A partir da identificação de duplicidade e posterior exclusão das in-
dústrias (e respectivas outorgas) que apresentavam o mesmo código e 
localização geográfica, foram mantidas aquelas que possuíam períodos 
de publicação de outorga e vencimento mais recentes, resultando em 558 
outorgas válidas para análise da oportunidade de reúso. 

Das regras aplicadas nessa seleção de dados, destacam-se a remo-
ção: (a) das repetições completas (duplicidades claras); (b) dos registros 
mais antigos, quando identificadas empresas, locações e vazões comuns 
(demanda comum); e (c) dos registros mais antigos, quando identificadas 
empresas distintas em mesma locação e com vazões comuns (hipotéticas 
mudanças de razão social).

Após todas as atividades de validação, incluindo necessidades de conver-
são e padronização de unidades escalares e espaciais, os dados compilados 
no levantamento (oferta e demanda) foram armazenados em banco de 
dados espaciais portável, sob o formato GeoPackage. Trata-se de um 
formato aberto para armazenamento de dados espaciais desenvolvido 
pelo Open Geoespacial Consortium (OGC), utilizando-se do Sistema de 
Referência Geodésico Sirgas 2000, oficialmente em uso no país desde 
2005. O formato adotado é compatível com as diversas ferramentas de SIG 
disponíveis no mercado e fez-se importante no processamento de dados, 
por permitir a extração de arquivos vetoriais isolados, quando necessário.

Além disso, foram discriminadas especificamente as localizações dos seis 
maiores registros de outorga para uso industrial de empresas identifica-
das no ERJ. Tais outorgas apresentam, individualmente, vazões superiores 
a 300 L/s, as quais extrapolam em muito a média das vazões levantadas, 
que é de aproximadamente 50 L/s, quando consideram-se todas as em-
presas outorgadas disponíveis após a seleção de dados. Cabe destacar 
que esses seis registros, juntos, representam 80% da demanda observada 
por outorgas e que a média sem esses registros se situa abaixo de 10 L/s.

Foram também avaliadas as interfaces entre as áreas de abrangência 
dessas ETEs com as regiões hidrográficas estaduais consideradas como 
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mais críticas do ponto de vista de escassez e de segurança hídrica, com base 
no indicador de Vulnerabilidade Hídrica desenvolvido pela ANA para cada 
município (ANA, 2021). Este indicador classifica a vulnerabilidade hídrica do 
município com base no grau de vulnerabilidade de seus mananciais de abas-
tecimento e no percentual de atendimento destes mananciais no município.

Os diagramas da tipologia das informações levantadas e as respectivas 
fontes de dados utilizados, tanto para a oferta (vazões das ETEs) como 
para a demanda (vazões outorgadas às empresas) são apresentados nas 
Figuras 1 e 2, respectivamente.

Figura 1 - Diagrama da tipologia das informações levantadas e as respectivas fontes para a oferta 
de vazão de efluentes das ETEs.

Fonte: Elaborada pelos autores
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Para proporcionar maiores subsídios à análise de oportunidades de 
reúso, foram empregadas rotinas, incluindo a automatização das etapas 
de verificação da qualidade dos dados selecionados e a computação de 
distâncias entre oferta e demanda. Essas rotinas foram desenvolvidas 
pela equipe de pesquisa do projeto Sigas/Uerj.

Para análise do atendimento de vazão ofertada (ETEs) em comparação 
com as demandas existentes (indústrias), foram levados em consideração 
três diferentes raios de abrangência: 5, 10 e 20 km.

Entre os principais critérios adotados para subsidiar a análise, foram 
quantificadas as ETEs fluminenses que:

Fonte: Elaborada pelos autores

1. esgotam sua vazão no atendimento de demandas (outorgas 
industriais) no raio de 5 km;

2. esgotam sua vazão no atendimento de demandas (outorgas 
industriais) no raio de 10 km;

3. esgotam sua vazão no atendimento de demandas (outorgas 
industriais) no raio de 20 km;

4. não conseguem esgotar sua vazão no atendimento de demandas 
(outorgas industriais) nos raios adotados (5, 10 e 20 km);

5. não possuem demanda no seu entorno.

Figura 2 - Diagrama da tipologia das informações levantadas e as respectivas fontes de dados 
utilizados para as demandas industriais outorgadas
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Além de uma abordagem baseada em estatística descritiva, foi feita 
uma análise espacial que permite a visualização estática dos dados e re-
sultados do ponto de vista do território fluminense. Essa análise foi feita 
baseada em duas abordagens distintas, tendo sido a primeira delas feita 
por município, e a segunda, de forma contínua, sobre todo o estado. 

Do ponto de vista das oportunidades de reúso por municípios, foram 
analisadas as informações relativas às condições de vulnerabilidade dos 
principais mananciais responsáveis pelo abastecimento urbano. Para 
esta avaliação, foi utilizada a classificação em termos de vulnerabilidade 
do manancial – alta, média, baixa ou sem vulnerabilidade –, desenvolvida 
pela ANA e apresentada no seu Atlas Águas (ANA, 2021).

Dando prosseguimento à sistematização dos dados disponíveis e à 
análise individualizada por municípios, foram quantificadas as demandas 
industriais por unidade municipal, através do cálculo do somatório das 
vazões de outorga levantadas, e, posteriormente, pela classificação quan-
to ao nível da demanda industrial: a) sem demanda; b) baixa demanda; c) 
média demanda; e d) alta demanda. Ademais, sobre a superfície resultante 
da classificação, foram plotadas informações para identificação visual 
da oferta em cada município e nos aglomerados industriais sobre o ERJ.

Por sua vez, a análise contínua sobre o estado considerou a distribui-
ção da vazão demandada nos raios de abrangência (5, 10 e 20 km). Nela, 
é possível visualizar quais ETEs possuem demanda industrial em suas 
proximidades. Devido ao grande volume de dados de indústrias no ERJ, 
e frente à necessidade de localizar as ofertas, optou-se pela geração de 
mapas de calor das indústrias e pela representação pontual das ETEs. 

As ETEs foram identificadas segundo seu porte e localizadas através 
de suas coordenadas geodésicas. Em relação às indústrias, foi derivada 
uma superfície que representa a demanda estimada ao longo do estado 
partindo dos pontos conhecidos de demanda outorgada.

Para modelar a superfície de demanda foi elaborado o indicador de 
expressividade em termos da vazão industrial demandada. Entende-se 
expressividade como um indicador do quão significativa é a demanda em 
um ponto do espaço quando comparada com a região de seu entorno, 
limitada por uma distância de busca radial. A partir deste indicador, pela 
variação dos parâmetros empregados para sua computação, foram de-
senvolvidos dois tipos de mapas de expressividade: global e local.
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O mapa de expressividade local é calculado pelo percentual da vazão 
requerida por uma indústria outorgada, quando consideradas todas as 
indústrias que se encontram no raio de abrangência de uma ETE. Este indi-
cador tem por objetivo fazer uma análise de distribuição das oportunidades 
do ponto de vista do ofertante. Dessa forma, conforme aumenta o raio 
de abrangência para atendimento de possíveis demandas, forma-se um 
destaque para as regiões que mais concentram demanda em seu entorno.

Ainda em relação à análise contínua sobre o estado, mostrou-se adequado 
desenvolver mapas de expressividade global. Diferente da expressivi-
dade local, este indicador considera o somatório da vazão de todas as 
indústrias localizadas no ERJ, e não apenas as que foram inseridas no raio 
de abrangência de uma determinada ETE. Através desta ótica, é possí-
vel compreender quais regiões no ERJ se destacam sobre as demais. 
Entende-se que as regiões a serem destacadas não devem estar anco-
radas aos limites municipais, podendo o destaque se dar para grupos ou 
partes de municípios onde houver mais expressividade. 

Para análise em todo o conjunto de ofertas no âmbito estadual, ado-
tou-se a ótica global, corroborando com o objetivo do presente estudo de 
determinar as principais regiões em termos de oportunidades de reúso. 
Foi feita também uma análise sob a ótica local em função do potencial 
interesse do ponto de vista do ofertante (ETE), uma vez que essa abor-
dagem permite uma melhor individualização por ETE.

Em todos os casos, a confecção dos mapas de expressividade pode ser 
compreendida pelo fluxo de atividades do diagrama apresentado na Figura 3. 
Foram realizados três tipos principais de análise no processo, a saber: 

 • Atividades de combinação de pares que dependem do distancia-
mento entre a demanda e a oferta;

 • Atividades analíticas por ponto de oferta, útil para a elaboração de 
resultados preliminares, como tabelas e gráficos, e para a com-
posição do mapa de expressividade local; e 

 • Atividades focadas na formação da superfície de demanda esti-
mada, no qual entende-se que a distância entre oferta e demanda 
seja um potencial influenciador na decisão de aquisição da vazão 
disponível (nas ETEs) pelas empresas (outorgadas), motivo pelo 
qual adotou-se o método de interpolação por núcleos, amplamente 
usado na formação de mapas de calor. 
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Na apresentação de mapas de expressividade foram adotadas classes, 
com base em uma escala de cores que varia do azul mais claro ao mais 
escuro, representando faixas que vão das menores para as maiores in-
tensidades da expressividade da demanda industrial. 

Confeccionados a partir da sobreposição de ofertas pontuais nas superfí-
cies de demanda, os mapas favorecem a análise do ponto de vista da oferta, 
permitindo identificar em qual classe de demanda cada ETE está situada. 

De forma similar aos estudos por municípios, nestes mapas foram 
pontuadas, ainda, as localizações de aglomerados industriais e as em-
presas responsáveis pelos máximos valores outorgados para o estado.

Finalmente, os resultados obtidos, além de analisados de forma in-
tegrada, foram comparados com outras referências disponíveis sobre o 
tema, gerando as conclusões e recomendações desta publicação.

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 3 - Diagrama esquemático do indicador de expressividade
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Esta seção foi produzida a partir de uma análise geral, sob diferentes óticas, 
dos dados gerados no presente trabalho, de forma a proporcionar maior 
conhecimento e subsídios técnicos a várias etapas de planejamento e 
gestão. Assim, a presente seção se inicia com uma abordagem mais ampla, 
considerando diferentes arranjos entre as ETEs analisadas no estudo, 
suas vazões e o número de indústrias cujas demandas seriam atendidas, 
em diferentes distâncias (raios de 5, 10 e 20 km).

Posteriormente, são apresentadas duas subseções mais detalhadas 
sobre a análise de oportunidades: por ETE e por região do ERJ. Por sua vez, 
a análise por região envolve análises da expressividade global e expres-
sividade local. No caso da expressividade global, a análise foi realizada a 
partir de mapas de calor para diferentes regiões do estado. A expressivi-
dade local permitiu identificar a proximidade de cada ETE em relação ao(s) 
maior(es) consumidor(es) em potencial inserido(s) nas regiões delimitadas 
pelos distintos raios de abrangência adotados no estudo. 

Os resultados demonstram que a demanda potencial de água para reúso 
– calculada com base nas vazões outorgadas para uso de atividades 
industriais no ERJ – cresce à medida que aumentam os raios de abran-
gência, considerados neste estudo como 5 km, 10 km e 20 km (Figura 4). 

8. 
Apresentação 
e discussão 
dos resultados
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Fonte: Elaborada pelos autores

Raios de abrangência maiores englobam um maior número de indústrias 
outorgadas. Dessa forma, o percentual de ETEs com demandas hídricas 
outorgadas no seu entorno cresce conforme o aumento do raio, corres-
pondendo a 69%, 82% e 92% das ETEs, para os raios de 5 km, 10 km e 
20 km, respectivamente (Figura 4).

Na Figura 5, são observados gráficos que demonstram o número (ab-
soluto e relativo) de ETEs que atendem à demanda de água outorgada, 
considerando cada um dos raios estudados (5, 10 e 20 km). 

Atendem 
plenamente

Atendem
parcialmente

ETEs que 
atendem à 
demanda de 
água de reúso 
existente no 
raio de 5 km

Possuem 
demanda no 
seu entorno

Não possuem 
demanda no 
seu entorno

Raio de 5 km Raio de 10 km Raio de 20 km

Figura 4 - Gráfico do número de ETEs que possuem ou não demanda de água para reúso no seu 
entorno, considerando os raios de 5 km, 10 km e 20 km.a
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Atendem 
plenamente

Atendem
parcialmente

ETEs que 
atendem à 
demanda de 
água de reúso 
existente no 
raio de 10 km

Atendem 
plenamente

Atendem
parcialmente

ETEs que 
atendem à 
demanda de 
água de reúso 
existente no 
raio de 20 km

Fonte: Elaborada pelos autores

Os resultados representados na Figura 5 demonstram que a potencial 
oferta de água para reúso a ser disponibilizada pelas ETEs também se 
esgota de forma crescente, à medida que os raios de abrangência das 
ETEs aumentam de 5 até 20 km. 

Considerando o cenário atual, adotando a vazão operacional como base 
para a oferta, nota-se que 31 ETEs, que correspondem a 33% das ETEs 
com demanda no entorno, podem atender plenamente a demanda das 
empresas outorgadas em um raio de 5 km. Com a adoção de um raio de 
20 km, o número de ETEs reduziria para 16, equivalente a 12,8%. 

Figura 5 - Gráficos com o número de ETEs que atendem plenamente ou parcialmente à demanda de 
água outorgada nos raios de 5 km, 10 km e 20 km, a partir das vazões nominal e operacional da ETE.
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De forma análoga, ao considerar um cenário futuro em que as ETEs 
tenham capacidade de tratar o volume máximo de efluente para o qual 
foram projetadas, adotando-se a vazão nominal como base para a ofer-
ta, observamos que 39 ETEs, o correspondente a 41,5% das ETEs com 
demanda no entorno, atenderiam plenamente à demanda hídrica in-
dustrial em um raio de 5 km. Adotando-se um raio de 20 km, apenas 22 
ETEs – o equivalente a 17,6% – atenderiam à demanda.

Com base nos resultados obtidos e apresentados nas Figuras 4 e 5, 
pode-se constatar que:

 • Para o raio de 5 km, das 94 ETEs com demanda de água para re-
úso no seu entorno, 55 atendem parcialmente e 39 plenamente 
à demanda existente, com base na sua vazão nominal; enquanto 
63 atendem parcialmente e 31 plenamente à demanda existente, 
com base na sua vazão operacional;

 • Para o raio de 10 km, das 112 ETEs com demanda de água para 
reúso no seu entorno, 83 atendem parcialmente e 29 atendem 
plenamente à demanda existente, com base na sua vazão nominal; 
enquanto 89 atendem parcialmente e 23 plenamente à demanda 
existente, com base na sua vazão operacional;

 • Para o raio de 20 km, das 125 ETEs com demanda de água para 
reúso no seu entorno, 103 atendem parcialmente e 22 plenamente 
à demanda existente, com base na sua vazão nominal; enquanto 
109 atendem parcialmente e 16 plenamente à demanda existente, 
com base na sua vazão operacional.

Em síntese, o aumento dos raios de abrangência das ETEs de 5 até 20 km 
se reflete no aumento: (i) da demanda industrial outorgada, ou seja, no 
aumento do mercado potencial para consumo da água para reúso; (ii) do 
número de ETEs com demandas no entorno, ou seja, com capacidade para 
ofertar matéria-prima (efluente) para o reúso; (iii) da oportunidade para 
escoar as ofertas das ETEs, devido ao aumento das vazões de demanda.
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8.1. Análise de oportunidade 
de reúso para as ETEs

Considerando as vazões operacionais e nominais por ETEs, a análise de 
oportunidades individuais para reúso destacou 54 ETEs (das 136 avalia-
das) que atendem plenamente às demandas em, ao menos, um dos raios 
de abrangência adotados (5 km, 10 km e 20 km) (Tabela 3). A ordenação 
foi feita em função decrescente da vazão nominal dessas ETEs, consi-
derando as outorgas de uso industrial no entorno para as estimativas de 
demandas em cada raio de abrangência (Tabela 3). 

Tabela 3 - Listagem das ETEs que atendem plenamente à demanda de água para reúso (outorga para uso indus-
trial) em ao menos um dos raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km) (continua)

Estação de 
Tratamento 
de Esgoto Município

Região
Hidrográfica

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

ETE Alegria - 
Rio de Janeiro

Rio de 
Janeiro

RH - V 1.371,2 2.500,0 9,0 10,0 204,4

ETE 
Barra

Rio de 
Janeiro

RH - V 1.128,9 1.940,0 6,2 86,6 143,5

ETE 
Pavuna

Rio de 
Janeiro

RH - V 262,2 1500,0 9,8 98,0 293,1

ETE 
Sarapuí

Belford 
Roxo

RH - V 229,9 1.500,0 60,9 105,5 249,5

ETE 
Icaraí

Niterói RH - V 900,4 1.350,0 - - 84,6

ETE 
Deodoro

Rio de 
Janeiro

RH - V 393,2 750,0 26,1 128,2 272,9

ETE 
Penha

Rio de 
Janeiro

RH - V 288,3 600,0 0,5 40,9 275,2

Oferta e Demanda 
Compatíveis

Legenda: Oferta e Demanda 
Incompatíveis

Oferta e Demanda Parcial-
mente Compatíveis
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Estação de 
Tratamento 
de Esgoto Município

Região
Hidrográfica

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

ETE Ilha do 
Governador

Rio de 
Janeiro

RH - V 245,5 534,0 - - 175,1

ETE Toque 
Toque

Niterói RH - V 174,4 525,0 - - 84,6

ETE São 
Gonçalo II

São 
Gonçalo

RH - V 355,5 450,0 1,8 59,0 77,1

ETE Centro - 
Macaé

Macaé RH - VIII 61,0 300,0 - 38,8 38,8

ETE 
Itaipu

Niterói RH - V 79,8 294,0 - - 75,4

ETE 
Palatinato

Petrópolis RH - IV 233,1 243,3 16,3 25,7 624,5

ETE Quitandinha 
- Petrópolis

Petrópolis RH - IV 395,6 243,0 20,5 460,1 625,6

ETE 
Paraíba

Campos dos 
Goytacazes

RH - IX 176,0 200,0 68,3 98,9 1.088,0

ETE Ponte 
dos Leites

Araruama RH - VI 125,3 200,0 0,7 0,7 1,5

ETE Centro - 
Nova Friburgo

Nova 
Friburgo

RH - VII 113,7 150,0 14,1 29,6 30,9

ETE Jardim 
Catarina

São 
Gonçalo

RH - V 11,4 128,0 22,0 64,4 85,2

ETE  
Piabanha

Petrópolis RH - IV 190,0 125,0 20,5 460,1 623,6

Oferta e Demanda 
Compatíveis

Oferta e Demanda 
Incompatíveis

Oferta e Demanda Parcial-
mente Compatíveis

Legenda:

Tabela 3 - Listagem das ETEs que atendem plenamente à demanda de água para reúso (outorga para uso indus-
trial) em ao menos um dos raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km) (continua)
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Estação de 
Tratamento 
de Esgoto Município

Região
Hidrográfica

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

ETE Camboinhas 
(Piratininga)

Niterói RH - V 87,9 116,0 - - 76,4

ETE 
Esplanada

Campos dos 
Goytacazes

RH - IX 48,4 90,0 38,9 790,6 882,4

ETE 
Barreto

Niterói RH - V 38,3 85,0 - 36,9 85,3

ETE 
Chatuba

Campos dos 
Goytacazes

RH - IX 93,8 80,0 33,3 71,1 1.088,0

ETE 
Iguaba

Iguaba 
Grande

RH - VI 64,5 75,0 - - 0,7

ETE Vila 
Kennedy

Rio de 
Janeiro

RH - V 46,3 70,0 5,8 30,5 2.032,1

ETE Maria 
Paula

Niterói RH - V 14,4 63,0 36,9 54,9 80,0

ETE 
Sapê

Niterói RH - V 2,6 63,0 36,9 54,9 80,0

ETE 
Bacaxá

Saquarema RH - VI 41,1 50,0 0,9 0,9 12,9

ETE 
Imperial

Campos dos 
Goytacazes

RH - IX 26,7 40,0 1,1 69,4 1.088,0

ETE 
Mutum

Macaé RH - VIII 23,3 40,0 5,4 5,4 38,8

ETE 
Lagomar

Macaé RH - VIII 22,0 40,0 - 33,3 38,8

Oferta e Demanda 
Compatíveis

Oferta e Demanda 
Incompatíveis

Oferta e Demanda Parcial-
mente Compatíveis

Legenda:

Tabela 3 - Listagem das ETEs que atendem plenamente à demanda de água para reúso (outorga para uso indus-
trial) em ao menos um dos raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km) (continua)
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Estação de 
Tratamento 
de Esgoto Município

Região
Hidrográfica

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

ETE Nova 
Cidade

Rio de 
Janeiro

RH - II 2,2 32,3 5,9 47,8 19.859,8

ETE Pedra 
de Guaratiba

Rio de 
Janeiro

RH - II 25,9 30,0 - 0,7 1.8098,7

ETE Novo  
Horizonte

Araruama RH - VI 12,2 30,0 - 0,7 0,7

ETE Cabuçu 
e Laranjeiras

Nova Iguaçu RH - II 2,3 27,8 4,0 1.110,2 1.909,7

ETE 
Paquetá

Rio de 
Janeiro

RH - V 23,9 27,0 - 1,8 80,3

ETE Vila 
do Céu

Rio de 
Janeiro

RH - II 14,9 26,5 10,7 45,6 19.856,2

ETE 
Donana

Campos dos 
Goytacazes

RH - IX 13,7 20,0 1,1 63,9 1.013,9

ETE 
Corrêas

Petrópolis RH - IV 9,7 15,0 - 6,5 164,2

ETE 
Itaúna

Saquarema RH - VI 7,6 15,0 0,9 0,9 12,9

ETE Campo 
do Coelho

Nova 
Friburgo

RH - VII 1,6 15,0 - 13,5 30,9

ETE 
Palhada

Nova Iguaçu RH - V 1,6 13,9 8,0 25,7 1.928,1

ETE 
Ayres

Rio de 
Janeiro

RH - V 12,1 13,2 3,6 31,0 2.026,5

Oferta e Demanda 
Compatíveis

Oferta e Demanda 
Incompatíveis

Oferta e Demanda Parcial-
mente Compatíveis

Legenda:

Tabela 3 - Listagem das ETEs que atendem plenamente à demanda de água para reúso (outorga para uso indus-
trial) em ao menos um dos raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km) (continua)
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Estação de 
Tratamento 
de Esgoto Município

Região
Hidrográfica

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

ETE Vilar 
Carioca

Rio de 
Janeiro

RH - II 14,0 13,0 4,2 45,6 19.852,1

ETE 
Saquarema

Saquarema RH - VI 4,0 12,0 0,9 0,9 12,9

ETE Vila 
Nova Sepetiba

Rio de 
Janeiro

RH - II 10,1 11,0 0,7 17.939,0 19.846,1

ETE 
Posse

Petrópolis RH - IV 5,8 10,0 - 6,5 164,2

ETE Boa Fé 
e Piranema

Seropédica RH - II 6,2 6,2 3,9 19.013,7 19.877,6

ETE Rancho 
Fundo

Nova Iguaçu RH - V 1,6 5,8 5,8 19,8 206,7

ETE Ana 
Gonzaga

Rio de 
Janeiro

RH - II 6,8 5,1 5,9 47,8 19.861,5

ETE Vila 
João Lopes

Rio de 
Janeiro

RH - V 3,6 4,6 1,7 78,1 267,9

ETE 
Piaí

Rio de 
Janeiro

RH - II 3,0 2,8 0,7 17.925,3 19.846,1

ETE Nova 
Sepetiba 5

Rio de 
Janeiro

RH - II 3,2 2,7 0,7 17.935,9 19.846,1

ETE 
Lagoa

Magé RH - V 0,1 1,8 0,8 3,0 63,7

Oferta e Demanda 
Compatíveis

Oferta e Demanda 
Incompatíveis

Oferta e Demanda Parcial-
mente Compatíveis

Legenda:

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 3 - Listagem das ETEs que atendem plenamente à demanda de água para reúso (outorga para uso indus-
trial) em ao menos um dos raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km) (continuação)
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As ETEs que atendem plenamente à demanda outorgada em, ao me-
nos, um dos raios de abrangência adotados (5 km, 10 km e 20 km) estão 
localizadas, principalmente, no município do Rio de Janeiro, mas também 
em Niterói, Petrópolis e Campos dos Goytacazes (Tabela 3). 

Complementarmente, foi realizada uma análise do somatório das vazões 
nominais e operacionais das ETEs por município em relação às demandas 
para os diferentes raios adotados (Tabela 4). Esta análise considerou que 
a localização e a maior proximidade das ETEs situadas nos mesmos mu-
nicípios oferecem maiores oportunidades de atuação integrada e oferta 
conjunta de suas vazões para o atendimento das demandas identificadas 
nos seus respectivos entornos.

Município
N°
ETEs

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

Rio de Janeiro 18 3855,47 8062,22 91,41 54492,81 162837,54

Belford Roxo 1 229,90 1500,00 60,85 105,50 249,49

Niterói 7 1297,92 2496,00 73,89 146,67 566,38

São Gonçalo 2 366,87 578,00 23,77 123,36 162,25

Macaé 3 106,29 380,00 5,44 77,53 116,28

Petrópolis 5 834,20 636,35 57,23 958,89 2202,13

Campos dos 
Goytacazes

5 358,53 430,00 142,78 1093,89 5160,18

Araruama 2 137,46 230,00 0,67 1,33 2,20

Nova Friburgo 2 115,29 165,00 14,10 43,12 61,76

Iguaba Grande 1 64,48 75,00 0,00 0,00 0,67

Saquarema 3 52,75 77,00 2,57 2,57 38,61

Tabela 4 -  Somatório por município dos dados de vazão das ETEs que atendem, ao menos, um dos raios de abrangência 
(5, 10 e 20 km) e as respectivas demandas industriais (continua)
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As ofertas de vazões operacionais conjugadas das ETEs dos municípios 
de Belford Roxo, Niterói, São Gonçalo, Macaé e Nova Friburgo apre-
sentam compatibilidade em relação às demandas, considerando todos 
os raios avaliados, com exceção de Belford Roxo e Macaé para 20 km. 
Para estes dois municípios, a demanda no raio de 20 km poderia ser aten-
dida através da expansão da capacidade das ETEs, já que em ambos os 
municípios a vazão operacional é menos da metade da vazão nominal, 
capacidade projetada para operação. Para as ETEs localizadas nos mu-
nicípios de Petrópolis e Campos dos Goytacazes, a compatibilidade em 
relação às demandas ocorre apenas para o raio de 5 km, mesmo se as ETEs 
passassem a operar em sua vazão nominal. Já os municípios de Araruama, 
Iguaba, Saquarema e Magé possuem demandas desprezíveis em todos 
os raios, com exceção de Saquarema e Magé para 20 km. 

No caso das ETEs localizadas no Rio de Janeiro, Seropédica, Campos 
e Nova Iguaçu, as demandas superam em muito as ofertas, com exceção 
dos raios de 5 km. Em Seropédica e Nova Iguaçu, as vazões oferta-
das pelas ETEs são desprezíveis. A situação de baixa oferta para Nova 
Iguaçu poderia ser parcialmente equacionada, passando a atender ao 
raio de 5 km, com o aumento da cobertura/atendimento do sistema de 
esgotamento sanitário, ainda incipiente, apesar da grande concentração 
populacional neste município.

De maneira geral, foram constatados aumentos das vazões demandadas 
para o raio de 10 km em relação às demandadas para o raio de 5 km. De 
forma similar, nota-se um aumento das vazões demandadas para o raio de 

Fonte: Elaborada pelos autores

Município
N°
ETEs

Vazão (L/s) Demanda (L/s)

Operacional Nominal 5 km 10 km 20km

Nova Iguaçu 3 5,49 47,47 17,77 1155,72 4044,46

Seropédica 1 6,17 6,17 3,93 19013,69 19877,62

Magé 1 0,14 1,80 0,78 3,03 63,74

Total 54 7430,96 14685,01 495,17 77218,10 195383,31

Tabela 4 -  Somatório por município dos dados de vazão das ETEs que atendem, ao menos, um dos raios de abrangência 
(5, 10 e 20 km) e as respectivas demandas industriais (continuação)
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20 km em relação ao raio de 10 km, com os maiores valores de demandas 
nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Campos e Nova Iguaçu.

Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, podemos 
identificar oportunidades e desafios, considerando as potenciais ofertas 
de vazão de água para reúso a partir das ETEs, bem como as demandas 
potenciais das indústrias outorgadas para os raios de abrangência ado-
tados. Partindo deste contexto, foi feita uma análise das oportunidades 
de reúso em termos comparativos entre oferta e demanda. 

Após análise, algumas ETEs surgem como oportunas para reúso, como 
as ETEs Sarapuí (BFR) e Pavuna (RJ). Ambas, além de já apresentarem, 
atualmente, uma oferta de água para reúso considerável, possuem capaci-
dade de expansão dessa oferta em função da vazão nominal (potencial) de 
1500 L/s, podendo atender cerca de seis vezes a vazão requerida estimada 
para o raio de 20 km. A partir do raio de 10 km, essas vazões requeridas 
começam a se aproximar das vazões operacionais, não havendo, portanto, 
necessidade de expansão da capacidade atual da ETE para atender às 
demandas estimadas para todos os raios de abrangência. 

As ETEs Penha (RJ) e Itaipu (Niterói) são casos similares aos anteriores, 
que também se destacam como oportunos para o reúso, ainda que o raio 
de abrangência para consumir sua vazão atual seja maior (20 km). O reúso 
também é uma possibilidade na ETE Deodoro, que apresenta, atualmente, 
compatibilidade entre oferta e demanda para os três raios de abrangência, 
considerando tanto a vazão operacional quanto a nominal. 

A ETE Ilha do Governador pode ser considerada como uma oportunida-
de interessante, pois apresenta vazões de oferta e demanda compatíveis 
para o raio de 20 km, além de capacidade de expansão do atendimento 
para quase duas vezes sua vazão atual (operacional). Entretanto, sua 
localização insular pode inviabilizar a sua interligação com potenciais 
demandas no continente, facilmente atendidas por ETEs localizadas nas 
adjacências, como Penha e Alegria.

A ETE Barreto (Niterói) também pode ser avaliada como uma boa opor-
tunidade de implementação de projetos de água para reúso, uma vez que 
suas vazões de oferta e demanda relacionadas são compatíveis. A vazão 
operacional de tratamento e de oferta potencial é praticamente a mesma 
da requerida no raio de 10 km, enquanto sua vazão nominal de tratamento 
é a mesma da requerida no raio de 20 km. 

As ETEs Lagomar e Mutum (Macaé) apresentaram situações similares. 
Apesar de o entorno de até 5 km não apresentar demandas potenciais ou 
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de estas serem desprezíveis (ETE Mutum também, para o raio de 10 km), 
para os demais raios de abrangência as vazões de oferta e demanda são 
compatíveis, especialmente a nominal, quando relacionada às demandas 
num raio de até 20 km. 

Os dados referentes à ETE Maria Paula (Niterói) a caracterizam como 
uma boa oportunidade para reúso, principalmente se considerarmos sua 
capacidade nominal, ainda que ligeiramente acrescida, para poder atender 
à demanda em um raio de 20 km, já que a vazão operacional, em um raio de 
abrangência menor, de 5 km, se situa bem aquém da demanda potencial. 
Situação similar ocorre, também, com outra ETE em Niterói (ETE Sapê).

Cabe destacar que Niterói apresenta, ainda, a ETE Camboinhas como 
oportuna para reúso, ainda que somente para o maior raio de abrangência 
adotado (20 km). Já que a vazão operacional atende à demanda para um 
raio de 20 km, a oferta poderia ser aumentada a partir de sua vazão no-
minal, representando um acréscimo de 20% para esse fim. Assim sendo, 
pode-se considerar Niterói como um município promissor do ponto de 
vista de oportunidades de reúso. 

Analisando as ETEs Palatinato e Quitandinha (Petrópolis), consta-
ta-se que estas podem atender individualmente e com grande folga as 
vazões requeridas a 5 km (a ETE Palatinato também, a 10 km). Ainda que 
individualmente não sejam capazes de atender a vazão requerida a 20 
km, se somadas poderiam atender cerca de 80% da mesma, o que pode 
se configurar como uma oportunidade, considerando a compatibilidade 
atingida entre oferta e demanda por esse arranjo. 

Já a ETE Chatuba (Campos) apresenta condições potencialmente inte-
ressantes, considerando os raios de 5 km e 10 km, em função da compati-
bilidade entre as vazões de oferta e demanda. Porém, considerando-se o 
raio de 20 km, a vazão demandada cresce drasticamente e atinge quase 
dez vezes o valor da vazão ofertada. Essa oferta não dispõe de folga; pelo 
contrário, a ETE já opera com vazão cerca de 15% acima da nominal. 

A ETE Jardim Catarina (São Gonçalo) também pode ser considerada 
como uma oportunidade para o reúso. Ainda que sua vazão operacional 
seja somente cerca de 50% da vazão requerida até 5 km, sua capacidade 
nominal pode atender, ainda com alguma folga, as demandas potenciais 
identificadas no seu entorno, até o raio máximo de 20 km. Além disso, há 
poucas ETEs disponíveis nesta região. Porém, há grande potencial para 
o aumento da vazão ofertada no futuro, uma vez que grande parte do es-
goto do município não é sequer captado e encaminhado para tratamento.    
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Cabe ressaltar, ainda, a ocorrência de alguns casos em que as vazões 
ofertadas são mínimas ou desprezíveis, especialmente, se comparadas 
com grandes vazões requeridas, justamente as maiores identificadas pelo 
estudo. Nessa situação, podem ser citadas as ETEs: Nova Cidade, Pedra 
de Guaratiba, Vila Nova Sepetiba, Nova Sepetiba 5 e Vila do Céu (RJ), 
além de Boa Fé e Piranema (Seropédica). Em contrapartida, há ETEs com 
grandes vazões ofertadas, especialmente, se comparadas com as vazões 
requeridas estimadas no seu entorno, mesmo considerando o maior raio 
de abrangência avaliado (20 km). Nessa situação podem ser destacadas as 
ETEs: Alegria e Barra (RJ); Ponte dos Leites (Araruama); Iguaba (Iguaba 
Grande); Bacaxá (Saquarema); e Icaraí (Niterói).

Em síntese, é possível observar que apenas oito ETEs atendem às 
vazões requeridas nos três raios de abrangência (5, 10 e 20 km): Alegria, 
Barra, Deodoro, Penha, São Gonçalo, Ponte dos Leites, Centro (Nova 
Friburgo) e Bacaxá (Tabela 4). Entretanto, apenas as ETEs Deodoro e 
Penha possuem demanda para consumir grande parte do efluente tratado.

Outra análise realizada – a de oferta e demanda de água para reúso 
no entorno das cinco maiores ETEs, em termos de vazão nominal nos 
diferentes raios de abrangência adotados – permite comparar distintas 
situações e características encontradas para estas ETEs (Figura 6).

Figura 6 - Gráfico de oferta e demanda de água para reúso no entorno das 5 maiores ETEs em ter-
mos de vazão nominal, considerando os raios de 5, 10 e 20 km 

ETE Alegria/RJ

ETE Barra

ETE Pavuna

ETE Sarapuí

ETE Icaraí

Vazões 
ofertadas 
pelas ETEs 
e demandas 
industriais

Fonte: Elaborada pelos autores
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Para todas as ETEs avaliadas (Alegria/Rj, Barra, Pavuna, Sarapuí e 
Icaraí), foi constatada grande oferta de vazão para reúso em comparação 
com demandas pouco significativas para todos os raios avaliados, espe-
cialmente se for considerada a vazão nominal (Figura 6). A única situação 
em que ocorre uma maior compatibilidade entre ofertas e demandas é 
no caso das ETEs Pavuna e Sarapuí, e apenas para o atendimento no 
raio máximo de 20 km. 

Situações semelhantes e, eventualmente, ainda mais discrepantes 
entre oferta e demanda ocorrem com outras ETEs em diferentes regiões 
do ERJ, como é o caso da Região dos Lagos.  Na Figura 7 são confrontadas 
as vazões nominais e operacionais de três ETEs locais (Ponte dos Leites, 
Iguaba e Bacaxá) com as demandas potenciais de água para reúso no seu 
entorno, considerando os mesmos raios de 5, 10 e 20 km.  

Figura 7 - Gráfico de oferta e demanda de água para reúso no entorno das ETEs Ponte dos Leites, 
Iguaba e Bacaxá, considerando os raios de 5, 10 e 20 km 
Fonte: Elaborada pelos autores

Vazões 
ofertadas 
pelas ETEs 
e demandas 
industriais

ETE Ponte 
dos leites

ETE Iguaba

ETE Bacaxá

As demandas identificadas são desprezíveis, mesmo se comparadas 
às ofertas relativamente baixas das ETEs avaliadas, cabendo desta-
car que se trata de uma região com foco maior na atividade turística 
e menor na indústria. Portanto, de modo geral, a demanda por água 
industrial tende a ser pouco significativa no contexto local, mesmo 
para maiores raios de abrangência.  
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Porém, cabe destacar que não se deve perder de vista que as deman-
das foram estimadas com base, somente, nos dados de outorgas para 
uso industrial – aqueles disponibilizados para realização deste estudo. 

A ausência de dados relacionados às indústrias que não possuem 
outorga evidencia, portanto, a existência de uma demanda superior à 
estimada. Outra oportunidade que vale ser mencionada refere-se às 
potenciais demandas situadas em regiões e municípios vizinhos. 

No caso da ETE Alegria, por exemplo, a grande disponibilidade de va-
zão aliada à reduzida demanda encontrada não deve ser encarada como 
uma não potencialidade para o reúso industrial. Há grande quantidade de 
indústrias próximas e inseridas nos raios de abrangência adotados, cujas 
demandas não foram ora contabilizadas por limitações metodológicas deste 
estudo (utilização apenas de dados de outorga para estimativa da demanda). 

Há também demandas potenciais relevantes em municípios próximos 
com intensa atividade industrial, como Duque de Caxias e Belford Roxo, 
que poderiam incrementar consideravelmente a demanda potencial da 
vazão que pode ser atendida pela referida ETE, aumentando, portanto, 
as oportunidades de reúso.  

8.2. Análise de oportunidade 
de reúso por regiões do ERJ

Para análise de oportunidade de reúso em âmbito estadual, foram reali-
zados estudos de expressividade global e local que permeiam a expressi-
vidade das indústrias em função das demandas outorgadas para os raios 
estudados (5, 10 e 20 km), as regiões e os aglomerados industriais, bem 
como o porte das ETEs, as vazões demandadas superiores a 300 L/s e a 
vulnerabilidade hídrica dos municípios. 

Os mapas de expressividade estão disponibilizados ao longo do docu-
mento e no Apêndice I.
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8.2.1. Análise da Expressividade global 

A análise do mapa de calor da expressividade global das demandas in-
dustriais, em um raio de 20 km, ressalta três regiões no ERJ com oportu-
nidades de reúso para fins industriais: Região Sul Fluminense (A), Região 
Metropolitana do RJ (B) e Região Norte Fluminense (C) (Figura 8).

Figura 8- Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 20 km 

Fonte: Elaborada pelos autores

Pode ser constatado que tais regiões apresentam a combinação deseja-
da, conceitualmente, para se evidenciar oportunidades de reúso: a) ofertas 
de esgoto tratado pelas ETEs, que constituem a matéria-prima para o 
reúso; b) demandas hídricas outorgadas, que representam o mercado de 
consumidores em potencial da água para reúso. 
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Estas três regiões possuem algumas características similares: alta ex-
pressividade global, presença de ETEs e alta demanda industrial, inclusive 
com a presença de aglomerados industriais e de indústrias com altas 
vazões, superiores a 300 L/s (Figura 9). 

Figura 9 - Mapa de demandas das indústrias existentes no ERJ

Fonte: Elaborada pelos autores

Porém, elas se diferenciam em termos de vulnerabilidade hídrica. Tanto 
a Região Sul Fluminense (A) quanto a Região Norte Fluminense (C) abran-
gem municípios classificados majoritariamente como não vulneráveis, 
enquanto a Região Metropolitana (B) caracteriza-se por municípios de 
alta ou média vulnerabilidade hídrica (Figura 10). 
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A análise dos resultados obtidos evidencia essas três regiões do ERJ 
como oportunas para a adoção das práticas e implementação de reúso 
para fins industriais, e, concomitantemente, ressalta a urgência da ado-
ção dessas práticas, principalmente na Região Metropolitana (RMRJ), por 
sua maior vulnerabilidade hídrica. Além disso, outros aspectos de grande 
relevância contribuem para essa avaliação: (a) a reconhecida situação e 
importância estratégica da RMRJ; e (b) a potencialidade de ocorrência de 
impactos socioeconômicos de grande magnitude. 

A seguir são feitas considerações mais específicas sobre as três regi-
ões do ERJ avaliadas como dotadas de características que proporcionam 
boas oportunidades para a implementação do reúso para fins industriais. 

Figura 10 - Mapa de vulnerabilidade dos mananciais por município

Fonte: Atlas Água (ANA, 2021)
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Regiões Norte e Sul Fluminense

As regiões são caracterizadas pela presença de municípios “não vulnerá-
veis” em termos hídricos, por alta expressividade em termos de demandas 
industriais e pela presença de indústria com alta vazão demandada 
(>300 L/s) (Figuras 8, 9, 10). 

Na Região Norte Fluminense, há, ainda, a presença de aglomerados 
industriais, que se configuram como mais um fator facilitador para im-
plementação do reúso, considerando aspectos como maior garantia de 
elevado consumo localizado e maior facilidade/viabilidade do sistema de 
abastecimento de água para reúso.

No tocante ao porte das ETEs, a Região Norte possui ETEs de pequeno 
e grande porte, concentradas especialmente nos locais de alta expressivi-
dade e próximas ao distrito industrial de Campos. Por seu turno, a Região 
Sul possui, em sua maioria, ETEs de pequeno porte, concentradas nas 
proximidades de áreas com alta expressividade. 

A existência apenas de ETEs de pequeno porte (inferior a 50 L/s), na 
Região Sul, pode constituir um obstáculo ao reúso, tendo em vista a im-
possibilidade de atendimento de toda a demanda industrial no raio de 
abrangência analisado, quando se considera apenas as vazões individu-
ais ofertadas por cada ETE. Por outro lado, as ETEs estão localizadas de 
forma mais concentrada em regiões com grande expressividade, o que 
possibilitaria o uso combinado das vazões ofertadas por cada ETE para 
atender a alta demanda industrial no entorno de forma integrada. 

Embora possam ser consideradas como “oportunas” para o reúso na 
atualidade, as regiões Norte e Sul não representam uma prioridade em 
uma escala hierárquica de maior urgência na adoção das práticas, tendo 
em vista a não vulnerabilidade hídrica dos seus municípios. Apesar disso, 
devem ser mantidas no rol de regiões mapeadas como oportunas para o 
reúso industrial em âmbito estadual.   
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Região Metropolitana do Rio de Janeiro

A Região Metropolitana foi caracterizada por alta expressividade em ter-
mos de demandas industriais, com indústrias com alta vazão demandada 
(>300 L/s) e a presença de aglomerados industriais. 

No que se refere ao porte das ETEs, a RMRJ possui grande parte das ETEs 
de pequeno porte concentradas em regiões de alta expressividade (55 em 
71 ETEs). Em contrapartida, a ETE Sepetiba, localizada no município do Rio 
de Janeiro, é a única ETE de médio porte em uma região de alta expressi-
vidade. Em relação às ETEs de grande porte, seis das 13 estão localizadas 
em regiões de alta expressividade (três em Petrópolis, uma em Duque de 
Caxias e duas no Rio de Janeiro), conforme demonstram as Figuras 11 e 12. 

Figura 11 - Mapa de demandas das indústrias existentes na RMRJ

Fonte: Elaborada pelos autores
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Em termos de vulnerabilidade hídrica, 18 dos 22 municípios apresentam 
alta ou média vulnerabilidade, evidenciando a necessidade de adoção de 
estratégias alternativas para o abastecimento da região. As exceções 
são os municípios de Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, que 
apresentam baixa ou nenhuma vulnerabilidade (Figura 10). 

Nesse sentido, a implementação do reúso para fins industriais pode au-
mentar o leque de opções de fontes hídricas, bem como ajudar a amenizar 
a pressão sobre os mananciais e sistemas de abastecimento já saturados, 
como é o caso do Sistema Guandu. 

A seguir é apresentada uma análise das oportunidades de reúso 
sob a ótica das unidades de planejamento de recursos hídricos no ERJ 
(Regiões Hidrográficas), com base na análise dos resultados e dos ma-
pas das Figuras 9, 10 e 13.

Figura 12 - Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 20 km na RMRJ

Fonte: Elaborada pelos autores
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RH I – Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande:
baixa oportunidade de reúso para fins industriais

A RH I carece de demanda industrial e, consequentemente, não possui 
expressividade global em termos de demandas industriais. Nela, foi iden-
tificada a presença de apenas uma ETE de pequeno porte (ETE Bonfim), 
com baixa oferta de vazão para reúso (Qmédia: 1,78 L/s). Embora não haja 
oportunidade de reúso para fins industriais a partir de esgoto tratado pro-
veniente de ETEs, os municípios desta região foram classificados como 
de média/baixa vulnerabilidade, o que indica a necessidade de buscar 
outras alternativas para solucionar os problemas hídricos dessa região.

Figura 13 - Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 5 km

Fonte: Elaborada pelos autores
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RH II – Região Hidrográfica Guandu:
alta oportunidade de reúso para fins industriais 

A RH II possui expressividade global em termos de demandas hídricas, 
com a presença de três indústrias com alta vazão outorgada (>300 L/s). 

Os locais apontados como de alta demanda industrial e expressividade 
global apresentam 42 ETEs de pequeno porte (<50 L/s) e duas ETEs de 
médio porte (50-100 L/s). Embora as ETEs de pequeno porte possam não 
suprir individualmente as demandas no entorno, o uso combinado das 
vazões ofertadas por ETEs adjacentes pode atender maiores demandas. 

Além da compatibilidade entre oferta e demanda, outro fator impul-
sionador é a vulnerabilidade hídrica desta região. Os municípios com 
alta/média demanda industrial foram classificados como de média 
vulnerabilidade hídrica. 

A região, portanto, seria oportuna para adoção das práticas de reúso 
para fins industriais, podendo esta configurar-se como uma importante 
estratégia para amenizar a sua vulnerabilidade hídrica, diminuindo a pres-
são sobre os mananciais disponíveis. 

RH III – Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul:
média oportunidade de reúso para fins industriais 

A RH III possui expressividade global em termos de demandas hídricas, 
com a presença de uma indústria com alta demanda outorgada (>300 L/s), 
10 ETEs localizadas próximas aos locais de alta demanda industrial e alta 
expressividade global. Embora a maioria das ETEs seja de pequeno por-
te (9 ETEs), conjuntamente com uma ETE de médio porte (ETE Alegria 
Resende), estão situadas de forma mais concentrada em duas regiões 
expressivas em termos de demandas (Volta Redonda e Resende). Assim 
como na RH II, essa concentração de ETEs de pequeno porte pode facilitar 
o uso combinado de suas ofertas no atendimento a demandas maiores. 

Apesar de ser uma RH considerada como oportuna para o reúso indus-
trial, a maioria dos municípios que a compõem foram classificados como 
não vulneráveis (16 em 19 municípios), o que, em termos estratégicos, 
indica uma menor necessidade de investimento em fontes alternativas 
como o reúso, em comparação com outras regiões mais carentes do ponto 
de vista hídrico, como a RH II e RH V.
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Cabe destacar que tanto a RH II quanto a RH III afetam, ou são diretamente 
afetadas, pelo Sistema Guandu, incluindo a estratégica transposição de 
até 180 m³/s do Rio Paraíba do Sul, no município de Barra do Piraí, que é 
fundamental para viabilizar o abastecimento de cerca de 80% da RMRJ. 
Dessa forma, além da necessidade de uma gestão integrada dessas duas 
bacias tão relevantes, iniciativas voltadas para aumentar o leque de al-
ternativas de abastecimento e que possam contribuir para a melhoria da 
oferta e da segurança hídrica, como é o caso do reúso, são extremamente 
recomendáveis nessas duas regiões.    

RH IV – Região Hidrográfica Piabanha:
média oportunidade de reúso para fins industriais 

A RH IV possui alta expressividade global, com média demanda industrial 
em dois de seus municípios (Petrópolis e Teresópolis). Constata-se a pre-
sença de ETEs nas proximidades da região de alta expressividade apenas 
no município de Petrópolis, o que confere uma maior oportunidade de 
reúso para esta região. Cabe destacar a existência apenas de ETEs de 
pequeno porte (3 ETEs), que apresentam baixas ofertas individuais (< 50 
l/s), nas proximidades de áreas com alta demanda. As ETEs de maior porte 
deste município (ETEs Quitandinha, Palatinato e Piabanha), que apresen-
tam altas ofertas individuais (>100 L/s), encontram-se, porém, distantes 
das demandas industriais identificadas. Esta região foi classificada como 
não vulnerável em termos hídricos (nove em 10 municípios). 

Portanto, assim como ocorre nas RHs III e IX, embora exista opor-
tunidade de reúso para fins industriais, infere-se, a partir dessa baixa 
vulnerabilidade hídrica dos municípios, que haja uma menor urgência em 
implementar a adoção de fontes alternativas como o reúso, especialmente 
quando a RH IV é comparada às regiões RH II e RH V.
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RH V – Região Hidrográfica Baía de Guanabara:
alta oportunidade de reúso para fins industriais

A RH V possui alta demanda hídrica industrial e expressividade global 
apenas em sua região oeste. Nesta região de alta demanda, que abriga (de-
mandas potenciais) o distrito industrial de Duque de Caxias e uma indústria 
com alta vazão outorgada (> 300 l/s), há grande oferta de efluentes devido 
à presença de sete ETEs de grande porte (ETEs Alegria, Barra, Deodoro, 
Penha, Pavuna, Ilha do Governador e Sarapuí), abrigando por outro lado. 
A região oeste é apontada, ainda, como de média vulnerabilidade hídrica, 
indicando, portanto, que o reúso possa ser adotado como uma estratégia 
viável e atenuante dos seus problemas hídricos. Na parte leste, os municí-
pios classificados como de alta vulnerabilidade hídrica (Magé, Guapimirim 
e Maricá) estão localizados em regiões com baixa demanda industrial, em 
áreas que não apresentam expressividade e/ou não possuem ETEs, difi-
cultando, portanto, a implementação do reúso para fins industriais. Assim 
como a RH II, a RH V apresenta oportunidades para o reúso industrial e 
maior urgência para adoção dessa prática, tendo em vista a vulnerabili-
dade hídrica da região e as dificuldades de abastecimento pelos sistemas 
convencionais (Guandu e Laranjal).

RH VI e VII – Região Hidrográfica Lagos São João
e Região Hidrográfica Rio Dois Rios:
baixa oportunidade de reúso para fins industriais 

Em geral, as RHs VI e VII apresentam baixas demandas industriais e, con-
sequentemente, baixa expressividade global. Na RH VI, as ETEs de gran-
de porte estão localizadas em regiões sem expressividade global. Em 
contrapartida, a RH VII apresenta expressividade média; entretanto, com 
pouca ou nenhuma ETE nas proximidades. Além disso, ambas são regiões 
onde a maioria dos municípios é classificada como de baixa vulnerabili-
dade hídrica. As duas RHs possuem baixa oportunidade de reúso para fins 
industriais na atualidade. Entretanto, cabe destacar que a presença de 
três ETEs de grande porte (>100 L/s) e quatro ETEs de médio porte na 
RH VI pode ser um atrativo futuro para a prática de reúso na hipótese de 
aumento da demanda na região. 
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RH VIII – Região Hidrográfica Macaé e das Ostras:
baixa oportunidade de reúso para fins industriais

Abrangendo municípios de média/baixa vulnerabilidade hídrica, a RH 
VIII possui baixa demanda industrial, com apenas uma região de alta 
expressividade global e que não possui ETEs próximas. As característi-
cas observadas a partir dos dados disponíveis não evidenciam grandes 
oportunidades de reúso para fins industriais nesta região.

RH IX – Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana:
média oportunidade de reúso para fins industriais

A RH IX possui alta demanda industrial, com a presença do maior 
distrito industrial em termos de área (Distrito Industrial de Campos), 
além de uma indústria com alta demanda outorgada (>300 L/s) e de 
diversas regiões com alta expressividade global. Nas proximidades das 
maiores demandas industriais outorgadas, localizadas em Campos, há 
a presença da ETE Paraíba, com alta vazão ofertada (176 L/s), e da 
ETE Chatuba, com média vazão ofertada (94 L/s). 

Entretanto, mesmo o município de Campos, onde identificam-se as 
melhores oportunidades em termos de oferta de efluente a partir de 
ETEs e de demanda com base nas vazões outorgadas, não apresenta 
vulnerabilidade hídrica, assim como a maior parte dessa RH.  Dessa 
forma, identifica-se nessa região uma boa oportunidade de reúso para 
fins industriais, embora não haja urgência para adoção da prática, 
assim como nas RHs III e IV. 

A análise do mapa de calor representativo da expressividade global 
das demandas das indústrias, no raio de 5 km (Figura 13), conjunta-
mente com o mapa de demandas industriais e vulnerabilidade por 
municípios (Figura 9; Figura 10), destaca cinco Regiões Hidrográficas 
com oportunidades de reúso para fins industriais: RH II (Guandu), RH 
III (Médio Paraíba do Sul), RH IV (Piabanha), RH V (Baía de Guanabara) 
e RH IX (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana). 
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Tabela 5 - Resumo das informações relacionadas às RHs em termos de oportunidade de reúso para fins 
industriais (continua)

Região 
Hidrográfica 
do ERJ

Oportunidade 
de reuso Justificativa Observações

RH I - Baía da 
Ilha Grande

Baixa Ausência 
de Ofertas de Efluentes ou 
Ausência 
de Demandas Industriais 
outorgadas 

RH II - 
Guandu

Alta Presença 
de Ofertas de Efluente
Presença 
de Demandas Outorgadas
Baixa|Média 
Vulnerabilidade Hídrica

 • Grande importância estratégica para 
a RMRJ (fornece maior parte da água 
que atende a demanda da RHV)

 • Maior demanda do setor industrial1

 • Situação crítica de consumo em rela-
ção a disponibilidade hídrica1 

 • Criticidade elevada (Consumo + dilui-
ção de esgoto versus Disponibilidade 
Hídrica) no Rio Guandu-Mirim e rios 
Litorâneos1

RH III - Médio 
Paraíba do Sul

Média Presença 
de Ofertas de Efluente
Presença 
de Demandas Outorgadas
Ausência 
de Vulnerabilidade Hídrica na 
maior parte dos municípios

 • Grande importância estratégica para 
a RMRJ  

 • Demanda do setor industrial 
 • Valor elevado de criticidade hídrica 

(R.P. do Sul, margem direita)¹

Entretanto, a maior vulnerabilidade hídrica das RHs II e V (Figura 10) en-
fatiza seu status mais estratégico e com maior urgência para adoção de 
fontes alternativas de água, no presente caso, mais especificamente, o reúso. 

A Tabela 5 apresenta um resumo das informações relacionadas às 
RHs em termos de oportunidade de reúso para fins industriais.
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Região 
Hidrográfica 
do ERJ

Oportunidade 
de reuso Justificativa Observações

RH IV - 
Piabanha

Média Presença 
de Ofertas de Efluente
Presença 
de Demandas Outorgadas
Ausência 
de Vulnerabilidade Hídrica

RH V - Baía 
de Guanabara

Alta Presença 
de Ofertas de Efluente
Presença 
de Demandas Outorgadas
Alta| Média 
Vulnerabilidade Hídrica

 • Maior concentração industrial e po-
pulacional do ERJ 

 • Maior demanda para abastecimento 
de água1

 • Criticidade elevada (Consumo + di-
luição de esgoto versus Disponibi-
lidade Hídrica) em várias de suas 
UHPs (Rios Iguaçu, Pavuna-Meriti, 
Guapimirim, Caceribu, Guaxindiba, 
e Lagoas Jacarepaguá e Marapendi1

RH VI - Lagos 
São João

Baixa Ausência 
de Ofertas de Efluentes ou 
Ausência 
de Demandas Industriais 
outorgadas 

RH VII - Rio 
Dois Rios

Baixa Ausência 
de Ofertas de Efluentes ou
Ausência 
de Demandas Industriais 
outorgadas 

Tabela 5 - Resumo das informações relacionadas às RHs em termos de oportunidade de reúso para fins 
industriais (continua)
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Região 
Hidrográfica 
do ERJ

Oportunidade 
de reuso Justificativa Observações

RH VIII - 

Macaé e 

das Ostras

Baixa Ausência

de Ofertas de Efluentes ou 

Ausência 

de Demandas Industriais 

outorgadas 

 • Situação de estresse hídrico (res-

trição de outorgas)

RH IX - Baixo 

Paraíba do Sul 

e Itabapoana

Média Presença

de Ofertas de Efluente

 • Demanda para setor industrial 

 • Maiores demandas para os demais 

setores (mineração, agricultura e 

criação animal)¹

1 – Governo do ERJ (PERHI, 2014) 
Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 5 - Resumo das informações relacionadas às RHs em termos de oportunidade de reúso para fins 
industriais (continuação)
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8.2.2. Análise da Expressividade Local 

A expressividade local permite localizar/identificar regiões de ativi-
dade industrial com maior expressividade, em termos percentuais, da 
vazão outorgada dentro de cada raio de abrangência para cada ETE. 
Ou seja, é possível identificar a proximidade de cada ETE em relação 
ao(s) maior(es) consumidor(es) em potencial da água para reúso, dentro 
dos raios de abrangência utilizados. 

As Figuras 14 e 15 apresentam o mapa de expressividade local das 
demandas potenciais das indústrias (outorgadas), para os raios de abran-
gência de, no mínimo, 5 km e, no máximo, 20 km, considerando todo o ERJ. 

Figura 14 - Mapa de expressividade local das demandas das indústrias no raio de abrangência de 5 km

Fonte: Elaborada pelos autores
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Analisando os mapas, locais e globais, é possível constatar uma re-
dução na área de abrangência das expressividades identificadas como 
locais em comparação com as globais, além do surgimento de novas áreas 
identificadas como de alta expressividade local. Tanto a redução quanto 
o surgimento de novas regiões com alta expressividade ocorrem devido 
à retirada de pontos de demanda que não se encontram no alcance dos 
raios de abrangência adotados. 

A título de exemplo, nos mapas de expressividade local (Figuras 14 e 15) é 
possível constatar: a) uma redução na área de abrangência da alta expressi-
vidade nas Regiões Sul Fluminense, Metropolitana e Norte Fluminense, em 
comparação com o mapa de expressividade global para 20 km (Figura 8); 
e b) o surgimento de novas áreas identificadas como de alta expressividade 
local em outras regiões (RHs VI, VII e VIII). Isto ocorre devido à subtração 
de pontos de demanda conhecida que não se encontram no alcance das 

Figura 15 - Mapa de expressividade local das demandas das indústrias no raio de abrangência de 20 km

Fonte: Elaborada pelos autores
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ETEs estudadas, se considerados os raios de abrangência adotados, li-
mitando assim a dimensão da superfície plotada. 

Por sua vez, são ressaltadas as expressividades, em termos percentuais, 
dentro das regiões onde há alguma expressividade significativa para as 
ETEs em seu raio de alcance. 

Os mapas apresentados a seguir, a título de exemplo, demonstram a 
evolução da expressividade local, por ETE, em função do aumento dos 
raios de abrangência adotados (5, 10 e 20 km), considerando duas ETEs: 
a ETE Penha (RJ) e a ETE Quitandinha (Petrópolis). A análise é feita, ini-
cialmente, para cada ETE e, posteriormente, para o seu conjunto. 

ETE PENHA

Considerando o menor raio (5 km) a expressividade abrange apenas o mu-
nicípio do Rio de Janeiro e varia de 0-100% (Figura 16A). Com o aumento 
do raio para 10 km, a expressividade passa a abranger também outros 
municípios, como São João de Meriti e Nilópolis (Figura 16B).  A mancha 
de expressividade apresenta dois vetores de tendência de expansão mais 
representativos: um na direção dos municípios de São João de Meriti, Bel-
ford Roxo e Duque de Caxias, e outro em direção mais ao sul da ETE, para 
o próprio município do Rio de Janeiro (Figura 16). À medida que os raios au-
mentam, a expressividade se reduz passando a variar na faixa entre 0-65%, 
o que demonstra uma maior distribuição (dos percentuais de participação) 
da demanda em grande parte da região plotada (Figura 16A; Figura 16B).
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Para o raio máximo de 20 km, abrangendo uma área com altas demandas 
(outorgadas), foi demonstrada uma expressividade local mais abrangente, 
incluindo diversos municípios: além do Rio de Janeiro, São João de Meriti, 
Belford Roxo e Duque de Caxias, foram estimados valores que demonstram 
que a demanda poderia estar presente ou ter interesse em atendimento a 
partir de Mesquita, Nilópolis, Queimados, Miguel Pereira e Magé (Figura 16C).

De maneira geral, pode ser constatado que o aumento do raio de abrangên-
cia da ETE reduz a expressividade isolada de uma indústria, pois o cálculo 
do percentual considera um valor total (de vazão demandada) maior, devido 
à inclusão de mais indústrias e, portanto, de mais vazões demandadas.

Fonte: Elaborada pelos autores

C

Figura 16 - Mapa de expressividade das vazões demandadas pelas indústrias ao entorno da ETE Penha em 5km (A), 
10 km (B) e 20 km (C)
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ETE QUITANDINHA

Para o raio de 5 km, a expressividade se manifesta de forma mais pre-
dominante no município de Petrópolis (Figura 17A). Mas, à medida que o 
raio de abrangência aumenta para 10 km, a expressividade se expande 
em direção às outorgas situadas em municípios como Duque de Caxias 
(Figura 17B). No raio de 20 km, outorgas em municípios mais distantes, 
como Teresópolis, Paraíba do Sul e Guapimirim, passam também a in-
fluenciar os resultados (Figura 17C). Porém, devido à presença de maiores 
outorgas em municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford 
Roxo, essa predominância faz com que a mancha se direcione para sul, 
com uma expressividade de 20-85% (Figura 17C).

A
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B

C

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 17 - Mapa de expressividade das vazões demandadas pelas indústrias ao entorno da ETE Quitandinha em 
5km (A), 10 km (B) e 20 km (C)
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A variação nos limites superiores da superfície de demanda pode ser ex-
plicada pela inclusão de indústrias outorgadas, pois a vazão total aumenta 
e os percentuais de participação são redistribuídos quando ampliados os 
raios de abrangência. Vale evidenciar que, à medida que novas indústrias 
são inseridas, o máximo local tende a ser atenuado, podendo ser altera-
do caso haja inserção de uma indústria com demanda mais significativa. 
Destaca-se, ainda, que estas indústrias podem elevar drasticamente a 
superfície de demanda em um determinado ponto, caso sejam individu-
almente mais participativas.

O aumento progressivo dos raios de abrangência representa a inclu-
são de mais áreas com alta demanda, especialmente Duque de Caxias, 
fazendo, ainda, com que a maior expressividade se manifeste em uma 
região de ligação entre esse município e o de Petrópolis.

Quando se analisa de forma integrada o cenário a partir dos mapas 
gerados para duas ETEs (Penha e Quitandinha), pode-se constatar que, 
com o aumento dos  raios de abrangência – representado na escala na 
tonalidade mais escura, ou seja, com maior percentual de expressividade 
– há uma indicação da importância do município de Duque de Caxias, por 
possuir um aglomerado de indústrias outorgadas que poderiam ser gran-
des consumidoras de água para reúso (Figura 16; Figura 17). Essa análise 
demonstra ainda que, para atender a elevadas demandas em municípios 
como Duque de Caxias e Belford Roxo, podem ser utilizadas fontes (ETEs) 
de outros municípios vizinhos, como Petrópolis (ETE Quitandinha) e Rio de 
Janeiro (ETE Penha). Esse exemplo pode ser aplicado de forma análoga 
a outras situações em que, a princípio, as demandas são muito elevadas, 
considerando-se somente uma fonte (ETE), mas que podem ser atendidas 
de forma satisfatória e viável ao se identificar outras fontes alternativas 
capazes de suprir essa demanda de forma integrada.
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São inúmeras as oportunidades para o reúso com finalidade industrial a 
partir de efluentes tratados das ETEs no ERJ. Destacam-se, neste cenário, as 
regiões mais vulneráveis e afetadas por problemas de escassez e estresse 
hídrico, especialmente quando congregam aspectos como a compatibilidade 
de ofertas de efluente tratado e as demandas hídricas para fins industriais. 

Nessa situação foram identificadas as regiões hidrográficas do Guandu 
(RH II) e da Baía de Guanabara (RH V), onde estão localizadas 75 das 136 
ETEs existentes no estado. Vale destacar também o município do Rio 
de Janeiro, classificado como de alta vulnerabilidade hídrica, com alta 
demanda industrial e que possui em seu território seis das 18 ETEs de 
grande porte. Tal vulnerabilidade associada à boa oportunidade de reúso 
evidencia uma maior urgência na adição das práticas de reúso nessas 
regiões em comparação com as demais.

Porém, mesmo para situações consideradas, a princípio, não tão favo-
ráveis à alta oferta de efluente tratado, mas com baixa demanda industrial 
– para os quais foram identificadas ao menos 38 ETEs –, ou em casos onde 
exista oportunidade de reúso, mas não haja vulnerabilidade hídrica, não 
se pode afirmar que as oportunidades de reúso sejam escassas. Nesse 
contexto, por exemplo, identifica-se o município de Duque de Caxias, que 
abrange o Distrito Industrial de Caxias: apesar da ausência de ETEs em 
sua região propriamente dita, ele está localizado próximo a três ETEs de 
grande porte em municípios vizinhos. 

Outro exemplo é o município de Campos dos Goytacazes, que, apesar da 
ausência de vulnerabilidade hídrica, abriga o Distrito Industrial de Campos. 
O município dispõe de uma indústria com alta vazão outorgada (> 300 L/s) 
e de oito ETEs nas proximidades, sendo duas delas de médio/grande porte, 

9.
Considerações 
finais
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podendo isso ser um atrativo futuro para a prática de reúso, caso ocorra, 
por exemplo, um aumento da vulnerabilidade hídrica na região.

Para aumentar a oferta de efluente e, consequentemente, de água para 
reúso, pode-se ainda pensar em outras fontes igualmente relevantes, 
como os efluentes de estações de tratamento de água, destacando-se 
as ETAs Guandu e Laranjal.  

Pode-se (e deve-se), ainda, aumentar a cobertura e o atendimento dos 
sistemas de esgotamento sanitário existentes, utilizando, inclusive, a ca-
pacidade ociosa de muitas ETEs, iniciativa essa por si só mandatória com a 
finalidade de se atingir as metas de universalização do saneamento no ERJ. 

Outra alternativa viável é a integração de distintas fontes (ETEs) para 
atendimento de uma ou mais demandas hídricas de grande porte. Essa 
situação pode ser constatada pela análise do mapa de expressividade 
local, considerando as ofertas a partir das ETEs Penha e Quitandinha, e 
a potencial demanda de indústrias detentoras de grandes outorgas em 
municípios situados entre elas (Duque de Caxias e Belford Roxo). 

Cabe ainda destacar que a demanda ora considerada foi estimada com 
base somente nas outorgas de uso de recursos hídricos para fins indus-
triais, dada a disponibilidade limitada de dados de consumo das indústrias. 
Portanto, infere-se que a demanda foi subestimada e que, na realidade, ela 
seja muito maior, considerando o universo de empresas que não possuem 
outorga e – até mesmo por conta desse fato – se configurem em um mer-
cado com grande potencial ainda não explorado. Essas demandas poderão 
ser mais bem avaliadas a partir da obtenção dos dados necessários, ati-
vidade essa que vem sendo priorizada pela equipe do projeto Sigas/Uerj. 

Há outros aspectos que devem ser também avaliados com maior apro-
fundamento para determinação da existência de uma maior ou menor 
oportunidade para reúso. Entre eles, destaca-se: a) os preços praticados 
para as várias opções de abastecimento; b) as alternativas de transporte 
e escoamento da água para reúso, incluindo a disponibilidade de infraes-
trutura, como adutoras para emprego exclusivo em água para reúso; c) a 
qualidade disponível e/ou necessária para fornecimento e atendimento 
das demandas específicas dos potenciais consumidores; d) a existência 
ou viabilidade de incentivos diretos ou indiretos, como no licenciamento 
ambiental; e e) a existência de segurança institucional e jurídica.

Esses aspectos serão certamente abordados em documentos técnicos 
a serem elaborados através de iniciativas como a desta publicação. Vale 
lembrar que a avaliação feita restringe-se à modalidade de reúso para fins 
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industriais. Portanto, para as demais modalidades de reúso previstas no 
Decreto Estadual n° 47.403/2020, o cenário de oportunidades para cada 
uma das regiões analisadas poderá sofrer alterações. O mesmo pode 
ocorrer quando a análise recair sobre mais de uma modalidade de reúso 
para uma mesma região.

Finalmente, cabe destacar que a importância do reúso extrapola 
a questão meramente quantitativa – que por si só já é estratégica – 
referente à necessidade de maior disponibilidade e segurança hídrica 
para o ERJ. Implementar o reúso contribui para a redução do lançamento 
de cargas poluidoras e para a proteção de corpos hídricos e mananciais, 
podendo trazer ainda benefícios indiretos associados, como a promoção 
da universalização do saneamento e de uma fonte alternativa de receita 
para as concessionárias.
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101Apêndice I

Figura 18 - Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 10 km

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 19 - Mapa de expressividade local das demandas das indústrias no raio de abrangência de 10 km

Fonte: Elaborada pelos autores
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Figura 20 - Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 5 km na RMRJ

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 21 - Mapa de expressividade global das demandas das indústrias no raio de abrangência de 5 km na RMRJ

Fonte: Elaborada pelos autores




