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RESUMO

Diante do cenário de preocupação com a disponibilidade de água, aumento das exigências ambientais quanto ao descarte e custos para uso, 
torna-se indispensável o estudo de alternativas viáveis para reduzir o consumo, descarte e gastos com este recurso. Assim, uma solução é a 
prática do reúso, que vem se tornando amplamente utilizada no sentido de diminuir a demanda e poluição sobre os cursos d’água. Algumas das 
aplicações do reúso são na umidificação de vias, irrigação de jardins, lavagem de equipamentos, descarga em sanitários e obras, atividades 
reconhecida por apresentarem significativo consumo e desperdício de água. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo elaborar um projeto 
para obtenção de licenciamento para reúso de água em processo de ciclo fechado. O projeto elaborado foi baseado na exigência do INEA à 
empresa MultiRio Operações Portuárias situada na cidade do Rio de Janeiro. A escolha do tratamento e a sistemática de distribuição de água de 
reúso levou em consideração as características dos efluentes sanitários e de lavagem de equipamentos (efluente industrial), além reduzir a 
demanda operacional para tratamento e manutenções. O efluente a ser tratado contém como principais contaminantes óleos (minerais, vegetais 
e animais), graxas, surfactantes, dejetos humanos (patogenicidade) e sólidos em suspensão e sedimentáveis. O sistema de tratamento 
implementando foi constituído de tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, com os seguintes equipamentos em sequência: caixa 
retenção de sólidos, separador de água para efluente de lavagem de máquinas, caixa de equalização, fossas e tanques anaeróbicos, tanques 
aeróbicos, ozônio, filtro de areia. Para rede de reúso foi instalado reservatórios de 15 m³ que distribui água tratada através de uma rede 
pressurizada para reúso em mictórios, lavagem de equipamentos e irrigação de jardins e carreta para umidificação de vias. O tratamento 
escolhido levou em conta tecnologia sustentável e baixo custo de instalação, manutenção e operação dos equipamentos. Foi possível concluir que 
o projeto atingiu os objetivos que foram obter autorização para reúso do INEA e reduzir despesas com o consumo de água.
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