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Resumo: Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica do reuso de 

efluentes em uma indústria moveleira. Foi realizado um estudo do consumo de água e da geração de 

efluentes na indústria, e uma busca por recomendações de outros estudos e critérios de norma, a fim 

de verificar os processos industriais passíveis de reuso, garantindo a qualidade do produto final e 

segurança dos usuários e equipamentos. Também foi realizado um levantamento de custos, buscando 

avaliar as vantagens econômicas do reuso. Foi verificado que para alguns processos o uso de efluente 

tratado é viável tecnicamente, porém seriam necessários alguns ajustes nos processos de tratamento. 

Na questão econômica foi verificado que o reuso de efluentes, somente traria retorno financeiro 

direto, se houvesse cobrança pela água potável consumida. 
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INDUSTRIAL AND SANITARY WASTEWATER IN FURNITURE 

INDUSTRY 
 

 

 

Abstract: The aim of this paper is to evaluate the technical and economic viability of the reuse of 

wastewater in a furniture industry. A study of the water consumption and wastewater generation in the 

industry was made, as well as a search for recommendation of other studies and rule criteria in order 

to verify the possible reusable industrial processes as to ensure the quality of the final product and the 

safety of the users and equipment. An estimate of costs was also made to evaluate the economic 

advantages of the reuse. It was verified that for some processes the use of treated wastewater is 

technically viable. However, improve some treatment process would be necessary. Economically it 

was verified that the reuse of wastewater would only bring direct profit if the consumed drinking water 

were to be charged for. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O reuso de efluentes tratados é uma maneira de tornar viável o uso de águas não potáveis, 

mas que possuem qualidade dentro de limites aceitáveis para algumas finalidades de uso, reduzindo o 

consumo de água potável e minimizando o lançamento de efluentes em corpos hídricos. Segundo 

Branco (2014), a atividade industrial consome grandes volumes de água no Brasil, em torno de 19% 

do consumo total. 

De acordo com Nunes (2004), a recuperação das águas despejadas por determinados 

setores, através da recirculação para outros setores, onde isto seja possível, pode ser uma medida para 

reduzir o consumo de água na indústria. 

O Reuso não potável industrial, segundo Mancuso (1992), trata-se de reusar em torres de 

resfriamento, caldeiras, água de processamento, construção civil e fins menos nobres que não exijam a 

qualidade da água potável, o efluente das ETES com posterior tratamento se necessário. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO) (1973) o reuso pode ser indireto, 

direto e reciclagem dentro da planta. Onde: 

 Reuso indireto trata-se de lançar o efluente usado em corpos receptores de águas 

superficiais ou subterrâneas, utilizando-os diluídos nestas posteriormente; 

 Reuso direto corresponde ao uso planejado e deliberado do efluente após tratamento 

para fins como irrigação, recreação, industrial, recarga de aquíferos e água para consumo 

humano; 

 Reciclagem dentro da planta é o uso do efluente dentro da planta industrial, com a 

intenção de conservação dos recursos hídricos e controle da poluição. 

Atividades como: limpeza de pisos; irrigação de áreas verdes, canteiros, parques; controle 

da poeira; descargas de vasos sanitários; construção civil, etc., podem ser alternativas para reuso de 

efluentes, em virtude de não exigirem a mesma qualidade que é indispensável para o consumo 

humano. Outra possibilidade é o aproveitamento das águas provenientes do uso em chuveiros, 

lavatórios e lavagem de roupas, também conhecidas como águas “cinzas” e que têm baixa 

concentração de nutrientes, na descarga dos vasos sanitários ou até mesmo na limpeza de piso e rega 

de jardins. (FONSECA et al., 2006). 

A NBR 13969 (ABNT, 1997) traz algumas recomendações sobre os parâmetros de 

qualidade dos efluentes para reuso, considerando quatro classes de reuso, duas delas interessam neste 

trabalho: a classe 1, para atividades que exijam o contato direto do usuário com a água e onde haja 



 

 

possibilidade de aspiração de aerossóis por qualquer pessoa, inclusive no reuso para fins ornamentais e 

irrigação; e a classe 2, para lavagem de pisos e calçadas, fins paisagísticos e irrigação, onde não haja 

contato humano, nem aspiração de aerossóis. Sautchuk et al. (2005) também traz algumas 

recomendações para reuso de efluentes, classificando o tipo de reuso. As classes 1 e 3 de Sautchuk et 

al. (2005) interessam neste trabalho. Sendo a classe 1 indicada para reuso em descarga de bacias 

sanitárias, lavagem de pisos, fins ornamentais, lavagem de roupas e lavagem de veículos; e a classe 3 

indicada para irrigação de áreas verdes e rega de jardins. 

De acordo com a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), que institui a política nacional de resíduos 

sólidos, a reciclagem tem por finalidade processar um resíduo de forma a alterar suas propriedades 

físicas, físico-químicas ou biológicas, com a intenção de reaproveita-lo como insumo ou novo produto. 

Ao passo que o reuso tem por finalidade reutilizar determinado resíduo sem que sejam necessárias 

alterações nas suas propriedades. Baseado nos conceitos da Lei 12.305 (BRASIL, 2010) e da WHO 

(1973) este estudo tem enfoque na reciclagem de efluentes, embora em todo o trabalho esteja redigido 

o termo “reuso de efluentes” por conveniência, já que uma grande parte dos autores citados adotou 

está conversão dos conceitos. 

Este trabalho fundamenta-se na proposta de reuso de efluentes tratados dentro da própria 

indústria moveleira que o gera. Foi analisado o consumo de água em cada processo e finalidade de uso, 

dentro da indústria, e a partir disto, foram avaliados os processos passíveis de reuso de efluente tratado, 

visando garantir a qualidade do produto final e a segurança dos operários e dos equipamentos. Além 

disto, após definido onde o efluente seria reusado, procedeu-se uma análise da viabilidade econômica 

da implantação do sistema de reuso de efluentes proposto. 

Para a análise da viabilidade do reuso é imprescindível que seja realizado um estudo, no 

qual devem estar inclusos: levantamento dos processos e atividades aptos ao uso de água de qualidade 

inferior, análise dos parâmetros do efluente bruto e tratado, necessidade de tratamento adicional, a 

possibilidade de reuso sem tratamento através de recirculação no mesmo processo ou direcionamento 

para outros e a verificação da viabilidade de tratamentos descentralizados se necessários. Porém 

algumas destas possibilidades não foram consideradas neste estudo, devido à intenção de se aproveitar 

ao máximo à infraestrutura já disponível e evitar grandes alterações na planta da indústria que tornem 

inviável a implantação do sistema de reuso e, sobretudo, aproveitar o efluente que atualmente acarreta 

custo considerável para o tratamento e que posteriormente é descartado num corpo hídrico. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na Indústria estudada os efluentes gerados no processo industrial e os efluentes sanitários 

são misturados em uma das etapas iniciais do processo de tratamento, no tanque de homogeneização, 

como pode ser visto na figura 1. Desta maneira, a partir desta seção, quando for mencionado o termo 

“reuso de efluentes”, o mesmo fará referência ao efluente final resultante da etapa de decantação 

terciária, o qual corresponde à mistura efluente industrial + efluente sanitário tratada. 
Este trabalho foi desenvolvido com base em dados fornecidos pela própria Indústria. 

Devido à falta de alguns dados foram consideradas estimativas também fornecidas pela Indústria. 

 



 

 

 

Figura 1. Fluxograma da ETE. 

2.2. Consumo de água para os diversos processos industriais 

Foi determinado o consumo para cada um dos processos e finalidades, dentro da 

indústria, para cada mês do período compreendido entre janeiro de 2013 e junho de 2014. As 

finalidades de consumo de água identificadas foram: banhos de desengraxe e fosfatização na 

metalúrgica; cortinas de água para controle da poluição atmosférica por part ículas de tinta e 

solvente nas cabines de pintura de móveis de madeira; limpeza de equipamentos na fabricação de 

laminados de látex; limpeza de equipamentos na fabricação de espumas de poliuretano, lavagem 

de pisos, lavagem de veículos e consumo humano para fins sanitários e refeições. Não há 

hidrômetros para medir o consumo de água de cada setor, apenas na saída do poço artesiano, para 

medir o consumo total. Desta maneira, o consumo industrial foi determinado através de 

estimativas e de dados fornecidos pela própria indústria e o consumo humano foi obtido 

através da diferença entre o consumo total e o consumo industrial determinado.  Cabe 

ressaltar que este trabalho foi desenvolvido em torno do consumo industrial, ou seja, da 

demanda por água nas diversas atividades industriais.  

 
 

2.3. Volume de efluente tratado e viabilidade técnica do reuso 

 
Foi obtido junto a Indústria o histórico dos volumes de efluentes tratados entre janeiro de 

2013 e junho de 2014. Também foram adquiridos os resultados das análises do efluente tratado, 

realizadas no mesmo período. Os resultados mínimos e máximos da análise do efluente tratado foram 

comparados com os limites recomendados por alguns autores, a fim de garantir uma qualidade mínima 

do efluente para reuso em determinadas finalidades, conforme pode ser verificado na tabela 1. 

De acordo com Crook (1993), alguns parâmetros devem ser observados no reuso 

industrial da água, devido às consequências danosas que podem trazer. Dentre eles estão: a falta de 

controle na concentração de amônia, a qual pode colaborar para a corrosão de ligas de cobre, 

crescimento microbiológico e interferência com a desinfecção; e a concentração de sólidos em 

suspensão que contribui para deposições e entupimentos. 

 

 



 

 

Tabela 1. Recomendações para reuso em comparação às características do efluente tratado. 

Parâmetros 
NBR 13969 Sautchuk et. al. Efluente tratado 

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 3 Mínimo Máximo 

Turbidez (UT) < 5 < 5,0 ≤ 2,0 < 5,0 N.A.
4
 N.A.

4
 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 

mL) 
< 200 

< 500 N.
1
 ≤ 200 < 1,0 1,6x10

6
 

SDT (mg/L) < 200 N.R.
2
 ≤ 500 N.R.

2
 N.A.

4
 N.A.

4
 

SST (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 5 < 20 0,70 37,0 

pH  6,0-8,0 N.R.
2
 6,0-9,0 6,0-9,0 7,60 9,30 

Cloro residual (mg/L) 0,5-1,5 > 0,5 N.R.
2
 ≤ 1 - - 

Cor (UH) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 10 < 30 N.A.

4
 N.A.

4
 

Odor e aparência N.R.
2
 N.R.

2
 N.D.

3
 N.R.

2
 N.D.

3
 N.D.

3
 

DBO (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 10 < 20 < 2,0 270,0 

O&G (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 1 N.R.

2
 < 1,0 16,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 20 N.R.

2
 0,31 53,70 

Nitrogênio total (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 N.R.

2
 5-30 5,0 55,90 

Fósforo total (mg/L) N.R.
2
 N.R.

2
 ≤ 0,10 N.R.

2
 0,16 1,47 

Fonte: Adaptado de NBR 13969 (ABNT, 1997) e Sautchuk et. al. (2005). 
1
 Não detectáveis; 

2
 Não há recomendação; 

3
 Não desagradáveis; 

4
 Não analisado.  

 

 

2.4. Viabilidade econômica do reuso 

 
Após análise e definição dos processos passíveis de reuso foram determinados os 

volumes de consumo de efluente tratado para cada um deles, e a partir destas definições foi proposto 

um sistema constituído por reservatórios, processo de desinfecção, bomba de recalque, rede de 

recalque e uma rede de distribuição de efluente tratado, cuja finalidade seria abastecer os setores 

propostos. Foram realizados o dimensionamento, quantificação e orçamento deste sistema. O 

orçamento gerado possui três variações no seu valor total, devido às três alternativas propostas para o 

sistema de desinfecção do efluente tratado. 

A desinfecção do efluente tratado foi proposta a fim de garantir a segurança 

microbiológica do mesmo, em razão da ocorrência de altas concentrações de coliformes 

termotolerantes no efluente após o tratamento. 

Na situação atual e real a Indústria estudada é abastecida integralmente a partir de um 

poço artesiano localizado dentro da propriedade, desta maneira não paga qualquer valor pela água 

consumida. Os únicos custos diretos referentes ao abastecimento de água são provenientes do 

consumo de energia elétrica da bomba que recalca água do poço e suas respectivas manutenções. 

Para avaliar a viabilidade econômica da implantação do sistema de reuso de efluentes 

proposto neste trabalho, foi considerado que a Indústria utilizou-o durante um período de 18 meses, 

empregando como parâmetros de consumo e qualidade do efluente, os dados obtidos para os meses de 

janeiro de 2013 a junho de 2014. 

A partir desta ideia, foram determinados os custos com energia elétrica para o 

funcionamento da bomba de recalque do efluente tratado, para o funcionamento dos sistemas de 

desinfecção do efluente tratado com ozônio e UV, e os custos com a aquisição de hipoclorito de sódio, 

no caso de desinfecção com cloro. 

Descontando do consumo de água total dos processos industriais, o volume de efluente 

tratado, proposto para substituir água potável em alguns dos processos, foi determinado o custo que a 

empresa teria com o pagamento pelo volume resultante de água potável caso houvesse cobrança, bem 

como o custo com energia elétrica para o funcionamento da bomba de recalque do poço artesiano.  



 

 

Estes custos foram estimados com a intenção de compará-los aos custos totais de 

abastecimento da demanda industrial, usando apenas água potável (situação real e atual da empesa), a 

fim de obter resultados, que indicassem, se haveria vantagem econômica na implantação do sistema de 

reuso de efluentes, proposto neste trabalho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O consumo médio total de água da Indústria durante o período estudado foi de 4.059,87 

m³/mês, dos quais foi verificado que 3.514,74 m³ resultaram do consumo humano (restaurante + uso 

sanitário) e que 545,12 m³/mês foram decorrentes do consumo industrial. A partir de estimativas foi 

determinado que o consumo industrial se distribuiu de acordo com as seguintes demandas mensais: 

26,0 m³ para a metalúrgica, 9,0 m³ para as cabines de pintura, 124,18 m³ para a produção de espumas, 

124,05 m³ para a produção de látex, 13,0 m³ para a limpeza de pisos e 248,89 m³ para a lavagem de 

veículos. 

O volume médio total de efluente tratado durante o período estudado foi de 1.361,13 

m³/mês. 

Analisando a tabela 1, verifica-se que os parâmetros de turbidez, cor e sólidos dissolvidos 

totais não são atualmente analisados, certamente o controle de mais estes parâmetros garantiria uma 

maior qualidade no reuso do efluente. Pode-se verificar ainda que os parâmetros de nitrogênio total e 

fósforo total em nenhum dos meses atenderam às concentrações ideais para reuso, mas apresentaram 

valores muito próximos dos limites aceitáveis, assim como ocorreram altas variações entre resultados 

que se enquadraram tanto dentro quanto fora dos limites aceitáveis para reuso nos parâmetros: 

coliformes termotolerantes, sólidos suspensos totais, óleos e graxas, demanda bioquímica de oxigênio, 

nitrogênio amoniacal e nitrogênio total. A partir deste diagnóstico pode-se afirmar que há a 

possibilidade do efluente ser tratado mantendo-se dentro dos limites recomendados para reuso. Porém 

serão necessários alguns ajustes nos processos de tratamento e até mesmo nos pontos de consumo, 

conforme segue: 

a) Utilizar jato de mangueira para direcionar óleos e gordura a fim de serem removidos 

(SPERLING, 2005); 

b) Ajustar as proporções de mistura de esgoto sanitário com efluente industrial no tanque de 

homogeneização, com a finalidade de reduzir a alta variação dos resultados; 

c) Aumentar a idade do lodo e a biomassa, reduzindo a vazão de descarte de lodo, ou ainda, 

aumentar a vazão de recirculação de lodo durante períodos de pico para aumentar a 

concentração de sólidos suspensos no tanque de aeração, para reduzir a concentração de 

DBO e de Nitrogênio Amoniacal (SPERLING, 2005); 

d) Uso de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou cal no efluente clarificado para precipitar 

quimicamente o fósforo, a dosagem ótima deve ser obtida experimentalmente (NUNES, 

2004); 

e) Conforme já estabelecido, desinfecção do efluente clarificado;  

f) Uso de filtros de cristais de quartzo, carvão ativado ou polipropileno a montante 

dos hidrojatos utilizados nos processos; 

g) Ajuste do pH a montante de tubulações metálicas e equipamentos sujeitos à 

corrosão; 
Com base no diagnóstico desenvolvido acima foi proposto substituir efluente tratado por 

água potável nos seguintes setores e nos seguintes percentuais: 100% nas cabines de pintura, 50% na 

1ª etapa de limpeza de equipamentos da produção de espuma considerando uma segunda etapa com o 

uso de água potável para garantir que a água utilizada não interfira na qualidade do produto, 50% na 

limpeza de equipamentos da produção de látex (com a mesma condição adotada na produção de 

espuma), 100% na limpeza de pisos e 100% na irrigação de gramados e jardins, embora não tenham 

sido registrados dados referentes ao consumo de água para esta última finalidade. Estes processos 



 

 

foram escolhidos com base no menor contato possível dos operários com a água e na menor 

possibilidade de danos aos produtos e equipamentos. Não foi considerado viável tecnicamente o reuso 

de efluentes na lavagem de veículos e nem nos banhos de desengraxe e fosfatização na metalúrgica, 

pois no caso da lavagem de veículo, a qualidade da água poderia prejudicar a qualidade do serviço e 

na metalúrgica, como a água entra em contato direto com as peças qualquer impureza poderia alterar a 

sua qualidade final. 

Baseado nos percentuais acima apresentados, o volume total de efluente tratado reusado 

resultou em 267,71 m³/mês, o que corresponde a 19,67% do efluente tratado gerado e a 26,80% do 

consumo industrial. Para um melhor entendimento dos percentuais de substituição de água por 

efluente tratado, foram elaborados os gráficos que estão apresentados nas figuras 2 e 3. 

 

 

Figura 2. Percentuais de reuso para cada processo. 

 

   

Figura 3. Volume em m³ de efluente reusado e água potável para cada processo.  

 



 

 

O valor total do orçamento elaborado para a implantação do sistema de reuso na Indústria 

variou em função do processo de desinfecção adotado: R$ 119.983,62 para desinfecção com ozônio, 

R$ 115.753,02 para desinfecção UV e R$ 83.780,04 para desinfecção com hipoclorito de sódio. 

Para o levantamento dos custos foram consideradas duas hipóteses, a cobrança pela água 

potável consumida e a situação real onde não há cobrança pela água potável. As tarifas de energia 

elétrica e de água consideradas para calcular os custos foram as vigentes no mês de maio de 2016 e 

todos os custos foram calculados para um período de 18 meses. 

Na hipótese de cobrança pela água potável consumida, para a situação atual, onde toda a 

demanda das atividades industriais é atendida apenas com água potável, foi averiguado que a Indústria 

estaria desembolsando para o período, em média, R$ 107.770,82 para pagar a energia elétrica usada no 

recalque de água do poço artesiano e a água potável consumida. 

Ainda na hipótese de cobrança pela água, para o mesmo período e a partir de agora 

considerando que 26,80% da demanda por água das atividades industriais seja substituída por efluente 

tratado, foi verificado que o custo total (água + energia elétrica para o poço e para o reuso) para 

abastecer toda a demanda das atividades industriais seria de: R$ 77.547,17 para desinfecção do 

efluente via ozônio; R$ 76.763,84 para desinfecção UV e R$ 75.753,31 para desinfecção com 

hipoclorito de sódio. 

Considerando a situação em que não há cobrança pela água potável consumida, foram 

obtidos os seguintes custos totais para abastecimento da demanda industrial: R$ 10.839,00 para uso 

somente de água potável, R$ 14.402,34 com reuso (em 26,80% da demanda) e desinfecção via ozônio, 

R$ 13.619,01 com reuso e desinfecção UV e R$ 12.608,48 com reuso e desinfecção com hipoclorito 

de sódio. 

Com base neste levantamento de custos foi constatado que na hipótese de cobrança pela 

água potável consumida, o custo no abastecimento dos processos industriais seria menor se adotado o 

reuso de efluentes com qualquer uma das alternativas de desinfecção, visto que o percentual de 

economia seria de: 28,04% para desinfecção com ozônio, 28,77% para desinfecção UV e 29,71 para 

desinfecção com hipoclorito de sódio. Nesta hipótese o tempo de retorno para a implantação do 

sistema de reuso seria de aproximadamente: 4 anos para os sistemas com desinfecção com ozônio e 

UV e de 3 anos com desinfecção com hipoclorito de sódio. 

No entanto, se considerada a situação real, de não cobrança pela água potável consumida, 

foi averiguado que a implantação do sistema de reuso torna o custo de abastecimento mais dispendioso 

do que com o uso somente de água potável, de maneira que o percentual de elevação do custo foi de: 

32,88% para reuso com desinfecção com ozônio, 25,65% com desinfecção UV e 16,33% com 

desinfecção com hipoclorito de sódio. No entanto, embora tenham sido constatados altos percentuais 

no aumento dos custos com abastecimento a partir da hipótese de implantação do sistema de reuso, se 

analisados estes aumentos em reais verifica-se que irão variar de R$ 98,00 à R$ 198,00 por mês, 

dependendo da alternativa de desinfecção adotada, os quais podem ser considerados praticamente 

imperceptíveis para uma indústria de grande porte. 

Foi apurado que o custo para o reuso de efluentes, segundo a proposta deste trabalho, foi 

de $ 4,74 para desinfecção do efluente tratado via ozônio, $4,16 com UV e $ 3,42 com hipoclorito de 

sódio. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise da qualidade do efluente tratado considerou-se que o mesmo pode ser reusado 

em algumas atividades nos setores de pintura de móveis, produção de espumas, produção de látex, na 

lavagem de veículos e na irrigação de gramados e jardins, pois para quase todos os parâmetros 

avaliados neste trabalho, em algum momento os resultados de análise estiveram dentro ou quase 

dentro dos limites aceitáveis para reuso, considerando que o efluente passe por processo de 



 

 

desinfecção. No entanto será necessário que alguns parâmetros atualmente não controlados, tais como 

turbidez, cor e sólidos dissolvidos o sejam, para garantir a qualidade no reuso. 

Além do acréscimo no número de parâmetros a serem controlados, para que o reuso seja 

possível serão necessários ajustes nos processos de tratamento dos efluentes com a finalidade de evitar 

as altas variações nos resultados que acabam deixando o efluente fora da margem de reuso. Algumas 

medidas, como a adoção de filtros e ajustes no pH do efluente, precisarão ser tomadas junto aos pontos 

de consumo para que seja garantida a integridade de alguns equipamentos e tubulações. 

Quanto à viabilidade econômica, foi constatado que, na hipótese de cobrança pela água 

potável consumida, os custos de operação para o abastecimento da demanda industrial seriam mais 

baratos se na empresa houvesse um sistema de reuso, conforme a proposta do presente estudo, o que 

resultaria em economia, e faria o investimento inicial de implantação do sistema de reuso de efluentes 

retornar num período que poderia variar de 3 a 4 anos, dependendo do sistema de desinfecção do 

efluente tratado adotado. Mas se considerada a condição atual, ou seja, não cobrança pela água potável 

consumida, a operação do sistema de abastecimento da demanda industrial, sendo 26,80% desta 

atendida por efluente tratado, seria mais cara do que a operação do sistema de abastecimento usando 

apenas água potável. Entretanto, se os custos para o abastecimento com reuso, em percentuais, 

parecem muito mais altos que para o abastecimento com apenas água potável, em reais esta situação 

não parece tão desfavorável, uma vez que o custo mensal é acrescido de R$ 98,00 à 198,00, 

dependendo da alternativa de processo de desinfecção adotada. 
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