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Fantasma da escassez ronda o mundo

os consumidores. Segundo Ierson Kel-
man, diretor-presidente da Agência
Nacional de Águas (ANA), esse é o pri-
meiro passo para a implementação da
cobrança pelo uso da água em todo o
país. No início, a receita anual com a
nova tarifa está estimada em R$ 14 mi-
lhões, quantia que será usada na recu-
peração ambiental da bacia e na amplia-
ção do tratamento do esgoto.A;.0brança tem os seguintes

critérios: quem despejar
água de volta no rio em
condição pior da que foi
captada pagará R$ 0,02

para cada metro cúbico (mil litros)
coletado, enquanto quem devolver a
água tratada terá um custo quase três
vezes menor: R$ 0,008 por metro cú-
bico. Cálculos da ANA indicam que
haverá um acréscimo de R$ 1,00 nas
contas se as companhias repassarem
integralmente o custo para os usuários.
Para fugir desse custo adicional no ba-
lanço financeiro, as empresas deverão
procurar alternativas para eliminar to-
dos os tipos de resíduos, orgânicos ou
não, da água dos seus efluentes. Atual-
mente, utilizam-se sistemas de filtragem,
controle biológico em lagos e digesto-
res e tratamento químico. São sistemas
confiáveis, mas nesse setor ainda há
espaço para tecnologias mais avança-
das e eficientes.

Relatório divulgado pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU),
no final de 2001, alerta que, em bre-
ve, a humanidade enfrentará sérios
problemas relacionados à escassez e
qualidade das águas. Segundo o do-
cumento, até 2025, 3 bilhões de ha-
bitantes deverão viver em países afe-
tados pelo estresse hídrico, com oferta
de água per capita inferior a 1.000
metros cúbicos por ano, quantidade
mínima para atender às necessidades
de uma pessoa. "E, em 2050, 4,2 bi-
lhões de humanos, mais de 45% do
total mundial, viverão em países que
não podem assegurar a cota diária
necessária para satisfazer às necessi-
dades básicas': aponta o estudo.

Oxidando os poluentes - Uma dessas
novas tecnologias é o sistema eletroquí-
mico fotoassistido, também conhecido
por fotoeletroquímico, objeto de estu-
do nos últimos dez anos do professor
Rodnei Bertazzoli, coordenador do La-
boratório de Engenharia Eletroquímica
da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). O tratamento fotoeletro-
químico é feito por um reator modular
composto por dois eletrodos - placas
metálicas de titânio revestidas de óxi-
dos condutores de metais nobres -,
sendo que um deles permanece sob in-
cidência da radiação ultravioleta (UV).
"O princípio do sistema é muito sim-
ples': explica Bertazzoli, coordenador
do projeto Tratamento de Efluentes De-
rivados da Indústria de Papel e Celulose
Através de Fotocatálise Assistida por Ele-
trólise. "Ele remove compostos orgâni-
cos e inorgânicos por meio de processos
onde o único reagente é o elétron." Ao
circular no reator, qualquer poluente
orgânico passa na superfície dos eletro-
dos e sofre oxidação, transformando-
se, ao final do processo, em dióxido de
carbono e água. Os organismos patogê-
nicos, então presentes nos efluentes, fi-
cam inativados e os compostos inorgâ-
nicos, basicamente metais pesados,
ficam depositados no eletrodo.

De acordo com Bertazzoli, depois
de submetidas a esse tratamento, as
águas residuárias estarão prontas para

Nem o Brasil está livre da ame-
aça da falta de água, apesar de pos-
suir uma das maiores reservas hí-
dricas mundiais. O país armazena
12% de toda a água doce do plane-
ta e divide com Uruguai, Paraguai e
Argentina o maior reservatório na-
tural de água subterrânea da Terra,
o aqüífero Guarani, com 1,2 milhão
de quilômetros quadrados. "Não
importa ostentar abundância, o
importante é saber usar com inteli-
gência", afirma Aldo Rebouças, pes-
quisador do Instituto de Estudos
Avançados da USP e autor do livro
Águas Doces no Brasil, um completo
estudo sobre a problemática hídri-
ca nacional.
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ser reutilizadas dentro da própria em-
presa ou jogadas de volta ao rio, obe-
decendo aos padrões estabelecidos
pela resolução 20/86 do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama).
Essa resolução, utilizada pela Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal (Cetesb) para controle da poluição
dos mananciais em São Paulo, estabelece
parâmetros físico-químicos e microbio-
lógicos (oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, pH, coliformes
fecais, nitrogênio, etc.) para efluentes do-
mésticos e industriais. O limite de con-
centração de cada um deles varia con-
forme a classificação do curso de água
- quanto mais limpo for o rio, maior é
a exigência quanto ao grau de pureza
dos efluentes a serem lançados.

''A grande vantagem do sistema fo-
toeletroquímico é que ele não gera sub-
produtos - os tratamentos biológicos
convencionais produzem uma grande
quantidade de lodo, o que é um sério pro-
blema ambiental", diz o pesquisador.
Além disso, o sistema é capaz de remo-
ver cor e odor do poluente, características
que, na maioria das vezes, não são tra-
tadas nos processos tradicionais. Até
agora, o sistema já se mostrou viável no
tratamento de efluentes de indústrias
têxteis, de papel e celulose e de choru-
me de lixo (líquido negro e com forte
odor contendo altas concentrações de
compostos orgânicos e inorgânicos) de
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De acordo com o pesquisador,
embora a oferta de água no país
seja abundante, ela é mal distribuída,
com 70% das reservas localizadas na
região da Amazônia, que tem apenas
7% da população brasileira. "Não vai
faltar água no Brasil, mas sim nas
torneiras das casas': diz ele. Para re-
verter essa situação, diz o cientista, é
preciso reduzir o desperdício, que, se-
gundo seus cálculos, chega a 40% da
água consumida no país. "Também
devem ser ampliadas as técnicas
que possibilitem o reuso da água",
diz Rebouças. "Estudos apontam
que cerca de 80% da água poderia
estar sendo reutilizada para fins
não potáveis': conclui.



n- aterros sanitários. Também
foram iniciados testes com
resíduos hospitalares. To-
das essas aplicações já resul-
taram na solicitação de 14
patentes.

Bertazzoli explica que o
custo de implantação do pro-
cesso é um pouco mais alto
do que o dos sistemas bioló-
gicos, mas as despesas ope-
racionais são baixas e envol-
vem apenas o pagamento da
energia elétrica, porque o
processo é automatizado. O
preço médio de um reator
eletroquímico é de US$ 600
por metro quadrado de área
de eletrodo. "Uma empresa
de porte médio, com vazão
de 70 metros cúbicos por
hora, teria que fazer um in-
vestimento de US$ 120 mil
numa estação fotoeletroquí-
mica com 200 metros qua-
drados de eletrodos': calcula
Bertazzoli. A tecnologia tes-
tada por meio de um protó-
tipo ainda não está disponí-
vel comercialmente, o que só
deve ocorrer em dois anos. O
pesquisador é consultor da
empresa Tech Filter, que pos-
sui um projeto no Programa
de Inovação Tecnológica em
Pequenas Empresas (PIPE),
da FAPESP.O objetivo é mon-
tar um protótipo de reator
em grande escala nos próxi-
mos meses.

Desinfeção por UV - Outra
linha de pesquisa relaciona-
da ao tratamento de efluen-
tes é a desinfecção de esgotos
secundários (que já passaram
por um tratamento prévio)
com radiação ultravioleta. Es-
tudos iniciados em 1977 pelo
professor José Roberto Cam-
pos e atualmente coordena-
dos pelo professor Luiz Antô-
nio Daniel, ambos da Escola
de Engenheira de São Carlos
(EESC) da Universidade de
São Paulo (USP), demons-
traram que esse processo é
altamente eficaz na inativa-
ção de microrganismos pa-
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Rio Paraíba do Sul em Sapucaia (RJ): preservação sem esgoto

togênicos (vírus e bactérias) e
apresentou vantagens quan-
do comparado a outras téc-
nicas que usam desinfetantes
químicos, como o cloro. "Por
atuar no meio físico, a radia-
ção UV não adiciona produ-
tos ao esgoto, enquanto o
cloro gera subprodutos orga-
noclorados indesejados (tri-
halometanos, haloaldeídos,
halocetonas, etc.), que, segun-
do a literatura médica, po-
dem provocar doenças como
O câncer", explica o pesqui-
sador da USP, que recebe
recursos da FAPESP para
desenvolver o projeto Inati-
vação de Microorganismos
Patogênicos por Fotólise:Apli-
cação de Radiação Ultravio-
leta em Efluentes Secundários
de Esgoto Sanitário. Segundo
o estudioso, a contaminação
acontece em cadeia. Quando
um esgoto desinfetado com
cloro é jogado de volta ao
rio, os subprodutos organo-
clorados podem contaminar
o manancial e o cloro resi-
dual poderá ser prejudicial à
cultura irrigada. Quem cap-
tar a água para beber tam-
bém corre risco.

Uma estação de trata-
mento de esgotos da Com-
panhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo
(Sabesp) na cidade de Lins,
aparelhada com o fotorreator
importado da marca Aquio-
nics, cedido pela empresa bra-
sileira Germetec, já emprega
essa nova técnica de forma
experimental e com bons re-
sultados. "Os efluentes trata-
dos na estação são utilizados
para irrigar uma plantação
de milho no terreno ao lado,
de propriedade da Sabesp",
conta Luiz Daniel. Essa pes-
quisa está sendo desenvolvi-
da com a participação da Es-
cola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq), Es-
cola de Saúde Pública e EESC,
todas da USP, além da Sa-
besp, e constitui um dos te-
mas da rede nacional de pes-
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que não necessitam de
oxigênio para sobrevi-
ver - para tratamento
de esgoto. A equipe
tem contado com re-
cursos do Prosab, ge-
rido pela Financiadora
de Estudos e Projetos
(Finep), para desen-
volver seus estudos. O
aperfeiçoamento dos
sistemas anaeróbios
tem sido um dos obje-
tivos do Prosab.

Esse processo em-
prega microrganismos
anaeróbios que trans-
formam compostos or-
gânicos complexos em
produtos mais simples,
como metano, gás car-

bônico e gás sulfídrico. Para o enge-
nheiro químico Marcelo Zaiat, coorde-
nador do projeto Estudo da Dinâmica
de Adesão de Biomassa Anaeróbia em
Suportes e Aplicação em Reatores para
Tratamento de Águas Residuárias, fi-
nanciado pela FAPESP,o tratamento
anaeróbio apresenta uma série de van-
tagens sobre o sistema aeróbio, o mais
usado atualmente. "Ele não precisa ser
aerado ou agitado e por isso requer
menos energia e usa menos equipa-
mentos': explica Zaiat. Mas a grande
vantagem é outra: como os microrga-
nismos anaeróbios crescem muito me-
nos do que os aeróbios - quando a bac-
téria precisa de oxigênio -, a geração de
lodo ao final do tratamento equivale a
apenas 10a 20% da quantidade produ-
zida nos processos aeróbios.

Apesar dessas, digamos, virtudes, os
processos anaeróbios ainda não são su-
ficientemente confiáveis e eficientes, o
que os obriga a passar por um pós-tra-
tamento. "Nossas pesquisas buscam exa-
tamente aperfeiçoar os sistemas anaeró-
bios aumentando sua eficiência':afirma
Zaiat. O tipo de material empregado é
vital para a eficiência do reator, pois,
quanto maior for a aderência e o tempo
de permanência dos microrganismos
dentro do equipamento, melhor será o
resultado do tratamento.

O município de Piracicaba, no in-
terior do Estado, foi um dos pioneiros
no país na utilização de um reator anae-
róbio para tratamento de esgotos. A
prefeitura construiu nos anos 90, com

-
Programas terão
financiamento

quis a no âmbito do
Programa de Pesquisa
em Saneamento Básico
(Prosab). Esse progra-
ma tem por objetivode-
senvolver e aperfeiçoar
tecnologiasnas áreasde
águas residuárias,águas
de abastecimento e re-
síduos sólidos que se-
jam de fácil aplicabili-
dade, baixo custo de
implantação, operação
e manutenção. O histó-
rico de resultados obti-
dos nos mais de 30anos
de pesquisas sobre de-
sinfecçãocom radiação
ultravioleta realizadas
em São Carlos contri- Patente: reator eletroquímico
buiu para a aceitação e
confiança no processo usado em Lins,
que está sendo comparado com a uni-
dade de laboratório montada em São
Carlos com recursos da FAPESP.

Daniel explica que a inativação dos
organismos patogênicos acontece no ní-
vel cromossômico. "A radiação modifi-
ca o DNA da bactéria, criando um fo-
toproduto que impede sua duplicação",
explica.A grosso modo, o reator é como
um tubo com lâmpadas de vapor de
mercúrio, que emitem radiação uv. Du-
rante o tratamento, as águas residuárias
entram nesse tubo e são irradiadas por
5 a 30 segundos.

A limitação dessa tecnologia é que a
solução aquosa não pode conter muita
matéria dissolvidaou em suspensão.Esse
fator impede que os raios ultravioleta
atinjam os microrganismos. Por esse
motivo, os efluentesprecisam passar por
um pré-tratamento. ''Acredito que essa
tecnologia tem potencialidade para ser
usada em grande escala",diz o pesqui-
sador da USP. "Ela já comprovou sua
viabilidade técnica e mostrou ter custo
competitivo. Há mercado interno e ex-
terno e seria interessante a participação
de empresas nacionais no desenvolvi-
mento de equipamentos para uso em
esgoto sanitário porque os únicos que
existem são importados:'

Aposta nos anaeróbios - A Escola de
Engenharia de São Carlos também abri-
ga um grupo de pesquisadores que estu-
da os processos anaeróbios - utilizando
microrganismos (bactérias e arqueas)

Financiar projetos científi-
cos e novas tecnologias desti-
nados a aperfeiçoar os diver-
sos usos da água, inclusive no
tratamento de águas residuá-
rias. Esse é o objetivo do Fun- I
do Setorial de Recursos Hídri-
cos (CT-Hidro), criado há I

dois anos pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) e
regulamentado em julho de

II 2001. Em dezembro último,
foram selecionados os 123

II projetos que receberão apoio
do fundo setorial neste ano.
Desse total, 27 relacionam-se
ao tratamento de esgotos sani-
tários e efluentes industriais.
O site da Finep (www.finep.-
gov.br) traz a relação comple-
ta das propostas seleciona das.
Os interessados devem desen-
volver projetos numa das oito
plataformas tecnológicas apro-
vadas pelo comitê gestor do
fundo: racionalização do uso
da água urbana, reuso, racio-
nalização da irrigação, contro- I

I ' le das poluições da indústria
alimentícia, desenvolvimento
de produtos e equipamentos,
qualidade, dessalinização e
água subterrânea.

Segundo Irene Altafim, da
Finep, órgão integrante do co-
mitê gestor do fundo, os recur-
sos do CT-Hidro são oriundos
de um porcentual (4%) da com-
pensação financeira atualmen- I
te recolhida pelas empresas ge-
radoras de energia elétrica e I

equivalema 6% do valorda pro-
dução de geração de energia
elétrica no país. Para o biênio
200212003, estima-se que essa
verba alcance R$ 107 milhões.
A intenção do CT-Hidro é des-
tinar 30% desse montante para
projetos que beneficiem as re-
giões Norte, Nordeste e Cen- I
tro-Oeste.- - - . -
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base num projeto holandês, uma estação
de tratamento com um reator anaeró-
bio de manta de lodo. Projetada para
atender aproximadamente 90 mil pes-
soas, ela trabalha em conjunto com um
sistema aeróbio e tem apresentado bons
resultados. Segundo Zaiat, a tendência
para o futuro é o uso combinado dos sis-
temas anaeróbio e aeróbio. O próprio
câmpus da USP de São Carlos ganhará
em breve uma estação de tratamento
composta por sistemas combinados. Com
ela, será possível maximizar as vantagens .
dos dois processos e livrar o efluente de .
sua carga poluente, deixando-o com as

características necessárias para ser lan-
çado, ou mesmo reutilizado.

Reuso da água - O reuso da água para
fins não potáveis já é uma realidade em
três estações de tratamento de esgoto
da Sabesp na Grande São Paulo, por
um custo inferior à tarifa normal. Jun-
tas, as estações do ABC, Barueri e Par-
que Novo Mundo produzem i80 me-
tros cúbicos por hora de água sem
filtragem e doração. É um tipo de água
que pode ser usado na geração de ener-
gia, limpeza pública, refrigeração de
equipamentos, lavagem de carros, com-

OS PROJETOS

Tratamento de Efluentes
Oerivados da Indústria de
Papel e Celulose Através
de Fotocatálise Assistida
por Eletrólise

MODALIDADE
Projeto regular
de auxílio à pesquisa

COORDENADOR
RODNEI BERTAZZOLl-
Faculdade de Engenharia
Mecânica da Unicamp

INVESTIMENTO
R$ 71.819,14
e US$ 56.200,96

lnativação de
M icroorganismos
Patogênicos por Fotólise:
Aplicação de Radiação
Ultravioleta em
Efluentes Secundários
de Esgoto Sanitário

MODALIDADE
Linha regular
de auxílio à pesquisa

COORDENADOR
LUIZ ANTÔNIO DANIEL -
Escola de Engenharia
de São Carlos da USP

INVESTIMENTO
R$ 54.500,00

Estudo da ~inâmica
da Adesão de Biomassa
Anaeróbia em Suportes
e Aplicação em Reatores
para Tratamento
de Águas Residuárias

Confluência dos rios Tietê e
Tamanduateí em São Paulo: poluição
por efluentes não tratados

bate a incêndio e diversos processos in-
dustriais. Desde maio do ano passado, a
Sabesp fornece para a prefeitura de São
Caetano do Sul água recidada para irri-
gação de áreas verdes, lavagem de ruas,
desobstrução de rede de esgotos e de
águas pluviais da cidade. Em janeiro des-
te ano, mais dois municípios, Barueri e
Carapicuíba, passaram a receber água
de reuso da empresa.

Segundo especialistas em recursos
hídricos, todas essas iniciati-
vas vêm ao encontro da pro-
posta do Programa das Na-
ções Unidas para o Meio
Ambiente e da Organização
Mundial de Saúde (OMS) de
fortalecer o reuso planejado
de água para fins potáveis e
não potáveis. O objetivo es-
tratégico é proteger a saúde
pública, garantir a manuten- _
ção da integridade dos ecos-
sistemas e o uso sustentado da
água. Dessa forma, as novas
tecnologias de tratamento de
efluentes - fotoeletroquími-
ca, desinfecção por radiação
ultravioleta e sistemas anae-
róbios - atendem perfeita-
mente a esses requisitos. •

MODALIDADE
Linha regular
de auxílio à pesquisa

COORDENADOR
MARCELOZAIAT - Escola
de Engenharia de
São Carlos da USP

INVESTIMENTO
R$ 41.362,01
e US$ 3.880,56
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