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RESUMO

A crise hídrica é hoje um problema real que atinge milhões de pessoas e que tem colocado a
água como centro de grandes discussões e conflitos em todo o mundo e, é notória a crescente
preocupação com a preservação deste recurso que é essencial para o surgimento da vida e
principalmente à manutenção dela. Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)
publicado em março de 2015 afirma que, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem
encolher 40% até 2030, diante disto, é preciso melhorar urgentemente a gestão deste recurso para
garantir o abastecimento da população mundial. Na hemodiálise, a água exerce papel primordial,
pois é através do processo de tratamento por osmose reversa que é alcançado o grau de pureza
necessário ao tratamento dialítico, entretanto, este processo desperdiça água em demasia, gerando
gastos desnecessários e danos ao meio ambiente. Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva
análitica de abordagem qualitativa e quantitativa que teve como objetivo principal, verificar a
viabilidade do reaproveitamento da água rejeitada pelo processo de tratamento por osmose
reversa no setor de hemodiálise do hospital universitário Onofre Lopes - Natal-RN. Para
tanto foi necessário medir a quantidade de água descartada num período de 30 dias e fazer a
análise físico-química e microbiológica dessa água, para confirmar a praticabilidade do
reúso. Verificou-se que a média do volume de rejeito descartado foi de 910, 4 litros por dia
e os resultados das análises da água, tanto do ponto de vista microbiológico quanto físicoquímico, mostraram-se satisfatórios para classificação da água em vários procedimentos de
reúso, atendendo perfeitamente às quatro classes sugeridas pela NBR 13969/97. Os
resultados do estudo certamente serão úteis para auxiliar a gestão hospitalar no que tange
ao uso sustentável dos recursos hídricos, bem como ao seu melhor reaproveitamento e,
servirá também como estímulo e base de dados para uma futuras pesquisas.

Palavras-chaves: Reúso. Osmose Reversa. Hemodiálise. Água de Rejeito.

ABSTRACT

The water crisis is now a real problem that affect millions of people and has placed the water
at the center of great discussions and conflicts around the world. It is well known the growing
concern about the preservation of this resource that is essential for the emergence of life and
especially its maintenance. A United Nations (UN) report published in march 2015 states
that if nothing is done, the world's water reserves can be reduced by 40 percent until 2030,
in view of this, there is an urgent need to improve the management of this resource to ensure
supply to the world's population. In hemodialysis, water plays a key role because it is through
the reverse osmosis treatment process that the degree of purity required for dialysis is
achieved, however, this process wastes a lot of water generating unnecessary expenses and
damages to the environment. This study is a descriptive and analytical research of a
quantitative and qualitative approach whose main objective was to verify the viability of the
reuse of the water rejected by the reverse osmosis treatment process in the hemodialysis
sector of the Onofre Lopes University Hospital, based in Natal, state of Rio Grande do Norte.
For such purpose, it was necessary to measure the amount of water discarded in a period of
30 days and to perform the physical-chemical and microbiological analysis of this water, to
confirm the practicability of the reuse. Has been verified that the average of the discarded
waste volume was 910, 4 liters per day and the results of the analysis of the water, from the
microbiological point of view as well as physical-chemical, were satisfactory for water
classification in several procedures of reuse perfectly achieving the four classes suggested
by NBR 13969/97. The results of the study certainly will be useful to assist hospital
management regarding the sustainable use of water resources, as well as their better
reutilization and will also serve as a stimulus and database for future research.

Keywords: Reuse. Reverse Osmosis. Hemodialysis. Reject Water.
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1 INTRODUÇÃO
A crise hídrica é hoje um problema real que atinge milhões de pessoas e que tem
colocado a água como centro de grandes discussões e conflitos em todo o mundo. É notória
a crescente preocupação com a preservação dos recursos hídricos e energéticos,
principalmente sobre sua disponibilidade para a população no futuro, já que a água além de
essencial ao surgimento da vida é imprescindível à manutenção dela, sendo indispensável
para a realização de quase todas as atividades desenvolvidas e criadas pelo homem, como
agricultura, indústria têxtil, siderúrgica, farmacêutica, alimentícia, geração de energia, dentre
outras muitas.
A água tem influência direta no futuro e no desenvolvimento da população, logo, é de
fundamental importância mudar a forma como ela é vista, avaliada e gerenciada e
principalmente, é preciso mudar a forma como este bem é usado em virtude da pouca oferta
e da demanda em contínuo crescimento. Inevitavelemente o seu uso é vital às atividades e
necessidades populacionais básicas, entretanto, crescem as evidências dos impactos
decorrentes do uso contínuo e muitas vezes desordenado desses recursos hídricos, além dos
muitos conflitos gerados por gestões inadequadas, incapazes de garantir a sustentabilidade.
Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Desenvolvimento de Água
2015: “Água para um mundo sustentável”, publicado em março de 2015 pelo Programa
Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos (World Water Assessment Programme),
liderado pela UNESCO por meio da ONU-Água, afirma que, se nada for feito, as reservas
hídricas do mundo podem encolher 40% até 2030, desta forma, é preciso melhorar a gestão deste
recurso para garantir o abastecimento da população mundial. O documento aponta ainda que 748
milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável e os mais atingidos são as
pessoas de baixa renda e as mulheres, enfatizando a necessidade urgente de mudar a forma de
como gerenciar esse recurso vital. (ONU, 2015).
Durante a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Água e Meio Ambiente,
realizada em Dublin, Escócia, em janeiro de 1992 (International Conference on Water and
the Environment - ICWE), formularam-se quatro princípios, que de acordo com o relatório
final da Conferência estabeleceram recomendações para ações a nível local, nacional e
internacional. Dois destes princípios estabeleceram os critérios básicos para a gestão de
recursos hídricos no século XXI: “a água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a
manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente” e, “a água é dotada de um
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valor econômico para todos os seus usos e deve ser considerada como um bem econômico.”
(ICWE, 1992).
Segundo o relatório da ICWE, a gestão da água deve basear-se numa abordagem
participativa, envolvendo usuários, planejadores e formuladores de políticas em todos os
níveis. Essa abordagem deve envolver ações de sensibilização para a importância da água
entre os gestores públicos e sociedade em geral., ou seja, decisões devem ser tomadas com
ampla consulta pública e envolvimento dos usuários no planejamento e implementação de
projetos de água. (ICWE, 1992).
Conforme Asano et al., (2006), a escassez dos recursos hídricos e o aumento dos
conflitos pelo uso da água gerou a emergência em se criar projetos de conservação,
tratamento e de reutilização da água, através de uma gestão adequada dos recursos hídricos.
Esses projetos que reutilizam a água trazem benefícios, como a preservação de fontes limpas
de qualidade elevada, bem como a preservação do meio ambiente e também, benefícios de
cunho econômicos e sociais.
Para que esses conflitos pelo uso da água diminuam e para que esta seja utilizada de
forma racional é necessário que haja uma quebra do paradigma da abundância, ou seja, a
população precisa entender que a água é um recurso finito, que depende de processos
naturais para se auto-depurar, processos estes, que são bastante lentos, se comparados ao
grande poder poluidor do homem. (MIERZWA; HESPANHOL, 2005).
Para os hospitais e unidades de hemodiálise a água é um recurso essencial e, o seu
tratamento é um dos itens mais rigorosos do processo, pois a qualidade da mesma afeta todo
o tratamento, sendo que a presença mínima de algum contaminante, seja orgânico ou
inorgânico na água, poderá trazer danos irreversíveis aos pacientes e gerar insegurança para
o processo de trabalho dos profissionais que atuam nestes setores. (FARIA, 2011).
Desde a Resolução 154/2004, que o tratamento da água nos centros de hemodiálise
brasileiros deverá ser feito exclusivamente através do processo de osmose reversa
(ANVISA, 2004). Este processo de osmose reversa é uma técnica de purificação de água que
se baseia na eliminação de partículas, íons ou micro-organismos por meio da retenção em
membranas filtrantes apropriadas. (PRISTA, 2006).
O funcionamento da osmose reversa baseia-se em impor uma pressão hidráulica
superior à pressão osmótica para inverter a condição de osmose natural, onde haverá uma
situação inversa, ou seja, passagem de água de uma solução mais concentrada para uma
menos concentrada (LUGON; STROGOFF; WARRAK, 2003). Com o domínio desta
técnica, o tratamento para os pacientes renais tornou-se bem mais seguro, contudo, este
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processo desperdiça água em volume significativo e o mais grave é que poucos centros de
hemodiálise reaproveitam a água descartada por este método de tratamento.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral
•

Verificar a viabilidade do reaproveitamento da água rejeitada pelo processo de
tratamento por osmose reversa no setor de hemodiálise do Hospital Universitário
Onofre Lopes – Natal/RN.

1.1.2 Objetivos Específicos
•

Medir a quantidade de água de rejeito gerada no processo de tratamento por osmose
reversa, estabelecendo um referencial de consulta em função do volume de água
rejeitado diariamente e a quantidade de pacientes;

•

Realizar análises microbiológicas e físico-químicas da água do rejeito do processo
de tratamento de água por osmose reversa, de modo a verificar a qualidade da água
para reaproveitamento;

•

Avaliar as alternativas possíveis para reutilização da água rejeitada;

•

Propor à gestão do Hospital Universitário Onofre Lopes a implementação de
estratégias para o reaproveitamento da água rejeitada pelo sistema de osmose reversa.

1.2 JUSTIFICATIVA
A relação do homem com o meio ambiente, ainda baseada no uso desmedido, no
desperdício e na irresponsabilidade, poderá desencadear situações catastróficas quanto à
escassez dos recursos hídricos, o que poderá inviabilizar, dentro de bem pouco tempo, a vida
na Terra. Portanto, é iminente a necessidade da substituição de paradigmas, que devem ser
fundamentados nos princípios da sustentabilidade, racionalização e responsabilidade, sendo
que todos, como parte integrante do meio ambiente, são responsáveis por essa mudança e
pela proteção dos recursos naturais e pela continuação da vida no Planeta.
No Brasil essa realidade não é diferente, o país continua engatinhando quando o
assunto é sustentabilidade, principalmente no que diz respeito ao uso inteligente e consciente
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da água. Desde 2012, diferentes municípios do Brasil têm enfrentado reduções do volume
de chuvas, figurando um cenário preocupante de escassez hídrica, causando impactos graves
na oferta de água para o abastecimento público e outros usos, como irrigação e geração de
energia elétrica. (ANA, 2014).
Entretanto, foi somente a partir de 2014, quando o volume útil do Sistema Cantareira
se esgotou, que se passou a dar mais importância e visibilidade a este sério problema. De
acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP),
o Sistema Cantareira foi implantado em 1973 e abastecia antes da crise de 2014 cerca de 9
milhões de habitantes em toda a região metropolitana de São Paulo e é composto por um
conjunto de reservatórios, túneis e canais com uma capacidade de produção que alcança 33
m³/s, atendendo cerca de 47% da demanda da região metropolitana e 65% da demanda do
município de São Paulo. (SABESP, 2015).
Desde então, vem se fortalecendo em todos os setores, seja na comunidade, seja nas
instituições públicas e privadas, a mensagem do uso racional da água e a busca por
alternativas viáveis para o seu reaproveitamento.
Em 2012, com o intuito de orientar as instituições públicas no que diz respeito à
sustentabilidade, o governo federal assinou o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012,
regulamentando o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios,
práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E, é
procurando ajustar-se a este decreto, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) elaborará o Plano de Gestão Logística Sustentável (PLS), onde prevê no mínimo,
de acordo com a Instrução Normativa nº 10/12/SLTI/MPOG que disciplina a elaboração dos
planos, a atualização do inventário de bens e materiais do órgão e a identificação de similares
de menor impacto ambiental para substituição; práticas de sustentabilidade e de
racionalização do uso de materiais e serviços; responsabilidades, metodologia de
implementação e avaliação do plano; ações de divulgação, conscientização e capacitação.
Devido ao sério problema hídrico que acomete o Brasil e o mundo e ao grande
consumo e desperdício de água dentro dos hospitais, principalmente em clínicas de
hemodiálise, que surgiu o interesse por pesquisas que envolvem a promoção da
sustentabilidade no que concerne ao reaproveitamento da água, além da necessidade de
adequação ao Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 e aos novos modelos de
desenvolvimento sustentável que serão, certamente, exigidos daqui por diante.
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Existem estudos que confirmam a viabilidade de projetos que reutilizam a água
rejeitada pelo sistema de osmose reversa, que fornece água tratada para as máquinas de
hemodiálise em clínicas. (SILVA, 2010).
Outro estudo mostra que os resultados das análises da água de rejeito, tanto do ponto
de vista microbiológico quanto físico-químico, são viáveis para a reutilização em vários
procedimentos, atendendo perfeitamente aos critérios exigidos pela NBR 13969/97, norma
vigente no país. (FARIA, 2011).
Para corroborar com tal confirmação, Calheiros e Silva (2010) em estudo realizado em
uma clínica de Nefrologia de Itajubá, verificou que em média, 6.250 litros de água são
descartados por dia, cerca de 40% da água utilizada nas sessões de diálise é descartada
durante o processo de purificação por osmose reversa, podendo todo esse volume ser
reaproveitado.
Como atualmente, há uma preocupação crescente em torno da escassez de água e
também, sobre o que deve ser feito para sua melhor utilização, adotar estratégias para o reúso
da água rejeitada pelo sistema de osmose reversa em clínicas de hemodiálise, no sentido de
evitar o desperdício e reduzir o consumo de água, será um avanço social, econômico e uma
forma de preservação do meio ambiente. Essas estratégias de reúso da água proporcionarão
aos hospitais e às clínicas de hemodiálise relevantes benefícios, como financeiros,
preservação deste recurso natural vital, bem como do meio ambiente.
As análises das amostras de água de rejeito permitirão melhor conhecimento da
mesma, ampliando a gama de alternativas para reúso e possibilitando a criação de
mecanismos que permitirão o seu reaproveitamento de forma segura, com padrões de
qualidade comprovados. Também servirá como referência para consultas e pesquisas
futuras, permitindo desta forma, que hospitais e centros de diálise planejem a infraestrutura
interna necessária para o reaproveitamento da água, inicialmente, em situações básicas,
como por exemplo, na limpeza do chão das dependências das próprias clínicas, em caixas
de descarga ou até mesmo em lavanderias.
Portanto, o estudo será útil para auxiliar a gestão hospitalar, no que tange ao uso
sustentável dos recursos hídricos, bem como ao seu melhor reaproveitamento, uma vez que
o gerenciamento dos resíduos, como a água rejeitada na osmose reversa, assim como o seu
controle de qualidade para reúso, são fatores essenciais para uma gestão sustentável dentro
das instituições públicas e de saúde, sustentabilidade essa, agora exigida pelo Decreto do
Governo Federal nº 7.746, de 5 de junho de 2012.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
A criação do termo diálise foi atribuída ao químico escocês Thomas Graham (18051869), que o utilizou pela primeira vez em 1854 para descrever o fenômeno de separação de
substâncias coloides e cristaloides, utilizando-se de uma membrana semipermeável
composta de material vegetal. De lá para cá, desde a que foi considerada a primeira sessão
de hemodiálise propriamente dita, grandes experiências aconteceram. (RIELLA, 2010).
Em 1913, John J. Abel et.al, descreveram suas experiências onde foi utilizado um
método em que o sangue de um cachorro era retirado e submetido a uma sessão de diálise
extracorpórea e, ao final da sessão retornava à sua circulação, sem haver qualquer prejuízo
ao animal. Foi utilizado nesta experiência um aparelho composto de uma série de tubos de
celulose, mergulhados numa solução de troca, por onde circulava o sangue dos cães. Em
1924, Dr. George Hass (1886-1971), ao depara-se com um paciente com uremia terminal,
resolveu realizar o experimento pela primeira vez em humanos. A sessão durou somente 15
minutos e não obteve sucesso, entretanto não houve intercorrências, o que o levou a
conclusão da viabilidade do processo de purificação do sangue em humanos. Somente em
1940, o holandês Willem Kolff, considerado por muitos como o pai da hemodiálise,
construiu um "rim artificial" que consistia em cilindros de celofane, onde circulava o sangue
do doente, sendo que o "rim artificial" de Kolff tinha uma inovação: o sistema de propulsão
do sangue no circuito (com adaptação de uma bomba de água de um automóvel) permitiu
que fosse utilizada num doente. (RIELLA, 2010).
A primeira diálise bem-sucedida foi realizada em 1945 também na Holanda, desta vez
o paciente sobreviveu por mais de seis anos. No Brasil, a hemodiálise teve início em 1949,
quando o Dr. Tito Ribeiro de Almeida do Hospital das Clínicas da Universidade de São
Paulo (USP), dialisou uma paciente com Insuficiência Renal Crônica. Em 1960, Scribner e
Quinton descreveram um dos marcos históricos da hemodiálise, o “shunt” arteriovenoso
externo permanente e, foi somente a partir deste fato, que foi possível realizar o tratamento
de diálise de forma regular. (RIELLA, 2010).
De acordo com Smeltzer e Bare (2002), hemodiálise é um processo físico-químico,
que consiste na remoção de líquidos e produtos de degradação urêmicos do corpo, quando
os rins não são mais capazes de fazê-lo, sendo que seu objetivo é exatamente extrair as
substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e restaurar o volume e a composição dos líquidos
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corporais para se chegar novamente aos seus valores normais, utilizando equipamentos de
alta tecnologia, que são as máquinas de hemodiálise (dialisador), para realizar tal processo.
Na hemodiálise, o sangue flui através de um acesso vascular, onde uma veia e uma
artéria superficial do braço encontram-se unidas (cateter venoso, fístula arteriovenosa ou
prótese) e, é impulsionado por uma bomba para um sistema de circulação extracorpórea
(dialisador) onde se encontra a membrana semipermeável que funciona como filtro e onde
ocorrem as trocas entre o sangue e o banho de diálise ou dialisato. Após o processo de
filtração do sangue, este é devolvido ao paciente pelo acesso vascular (GÓES et al., 2006).
Na figura 1 é apresentado um esquema explicando o processo de hemodiálise.
Figura 1 - Editoria de Arte de Rubens Paiva.

Fonte: http://renalvida.org.br/

Ainda com base em Góes et al., (2006, p.426), podemos compreender como ocorrem
os princípios de troca durante a diálise:

O processo de remoção de solutos durante a diálise ocorre por dois
mecanismos diferentes: difusão passiva obedecendo a um gradiente de
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concentração entre o plasma e o fluido de diálise, e ultrafiltração (UF) da
água do plasma através da membrana dialítica. Durante a UF, a água
carrega solutos de baixo ou médio peso molecular (menor do que 5.000
dáltons), processo denominado convecção ou solvent drag.

Hoje, graças à hemodiálise, milhões de pessoas no mundo têm suas vidas mantidas
mesmo com a ausência de um órgão vital. Além disso, o tratamento dialítico oferece as
condições clínicas necessárias àqueles que esperam pelo transplante renal. Segundo Fermi
(2010), atualmente a Insuficiência Renal Crônica (IRC) configura-se como uma epidemia,
sendo que na América Latina cerca de 150.000 pessoas estão inseridas em algum programa
de diálise. No Brasil, no censo de 2014 realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia
(SBN), estimou-se aproximadamente 112.000 pacientes em diálise, sendo 91,4% destes em
hemodiállise e 8,6% em diálise peritoneal. (SBN, 2014).

2.2 A QUALIDADE DA ÁGUA PARA A HEMODIÁLISE DO PONTO DE VISTA
LEGAL

Os pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise regular utilizam um volume de
água bem maior se comparado ao da população normal, cujo consumo habitual para ingestão
é de aproximadamente 10 litros por semana. Um paciente em esquema tradicional de 12
horas semanais, que é sujeitado a três sessões de quatro horas de diálise a cada semana, terá
um contato com aproximadamente 360 litros de água neste mesmo período, ou seja, um
volume de aproximadamente 90 litros de água purificada por sessão. (RIELLA, 2010).
A água de abastecimento dos serviços de diálise é proveniente da rede pública e deve
ter o seu padrão de potabilidade em conformidade com o disposto na Portaria nº 2914 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. (BRASIL, 2011).
Por ser o insumo mais usado no procedimento hemodialítico, a água recebe atenção
especial pelos órgãos de vigilância sanitária, porque sua pureza é condição indispensável
para se garantir a saúde dos pacientes. A água potável utilizada na hemodiálise deve ser
rigorosamente controlada para manter padrões de segurança e qualidade necessários e, para
isso, é preciso receber tratamento especial antes de ser utilizada no preparo da solução de
diálise, obedecendo rigorosamente os padrões normatizados pela Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC. nº 154, de 15 de junho de 2004. (BRASIL, 2004).
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Para realizar a hemodiálise, a água utilizada para diluir o banho de diálise deverá ser
devidamente tratada com sistemas de osmose reversa, visando atender aos padrões mínimos
de qualidade exigidos por Lei. A RDC n° 11 de 13 de março de 2014, é a resolução vigente
hoje no Brasil e dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os
serviços de diálise. Segundo a resolução, a qualidade da água potável deve ser monitorada e
registrada diariamente por técnico responsável e sua análise deve ser realizada por
laboratório analítico, licenciado junto ao órgão sanitário competente. (BRASIL,2014).
Tabela 1 - Características físicas e organoléptica da água potável
Característica
Parâmetro Aceitável
Frequência de verificação
Cor aparente

Incolor

Diária

Turvação

Ausente

Diária

Sabor

Insipido

Diária

Odor

Inodoro

Diária

Água da rede pública: >

Diária

Cloro residual livre

0,2mg/l;
Água de fonte alternativa: >
0,5mg/l
pH

6,0 a 9,5

Diária

Fonte: RDC nº 11, de 13 de março de 2014.

Devemos partir do pressuposto de que toda a água dos reservatórios municipais contém
algum tipo de substância prejudicial à saúde dos pacientes em tratamento dialítico. Alguns
dos contaminantes perigosos são: o alumínio, que causa doenças ósseas, deterioração
neurológica progressiva, muitas vezes fatal, conhecida como “síndrome da encefalopatia da
diálise” e anemia; a cloramina que é adicionada à água para evitar proliferação bacteriana
provoca anemia hemolítica; o fluoreto utilizado nos reservatórios públicos para evitar caries
e outros danos aos dentes, que em grande quantidade consegue se separar do desionizador e
causar prurido intenso, náuseas e fibrilação ventricular fatal; cobre e zinco, eliminados dos
canos e equipamentos metálicos, podem também causar anemia hemolítica; bactérias e
endotoxinas e curtos fragmentos de bactérias (1.250 dáltons), conseguem atravessar as
membranas do dialisador e penetrar na corrente sanguínea e causar choques pirogênicos e
outros danos mais graves. (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008).
O Quadro a seguir mostra os padrões de qualidade da água para a hemodiálise:
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Quadro 1 - Padrão de qualidade da água tratada utilizada na preparação de solução para diálise,
segundo a RDC n° 11 de 13 de março de 2014.
COMPONENTES

VALOR MÁXIMO

FREQUÊNCIA

PERMITIDO
Coliforme total

Ausência em 100 ml

Mensal

100 UFC/ml

Mensal

Endotoxinas

0,25 EU/ml

Mensal

Alumínio

0,01 mg/l

Semestral

Antimônio

0,006 mg/l

Semestral

Arsênio

0,005 mg/l

Semestral

Bário

0,1 mg/l

Semestral

Berílio

0,0004 mg/l

Semestral

Cádmio

0,001 mg/l

Semestral

Cálcio

2 mg/l

Semestral

Chumbo

0,005 mg/l

Semestral

Cloro Total

0,1 mg/l

Semestral

Cobre

0,1 mg/l

Semestral

Cromo

0,014 mg/l

Semestral

Fluoreto

0,2 mg/l

Semestral

Magnésio

4 mg/l

Semestral

Mercúrio

0,0002 mg/l

Semestral

Nitrato (N)

2 mg/l

Semestral

Potássio

8 mg/ml

Semestral

Prata

0,005 mg/l

Semestral

Selênio

0,09 mg/l

Semestral

Sódio

70 mg/l

Semestral

Sulfato

100 mg/l

Semestral

Tálio

0,002 mg/l

Semestral

Zino

0,1 mg/l

Semestral

Contagem

de

bactérias

heterotróficas

Fonte: RDC n° 11 de 13 de março de 2014.

Assim, todo aparelho de diálise necessita de sistemas de tratamento e purificação da
água, antes que esta seja utilizada nas preparações da solução de diálise. Se a água não for
tratada, esta pode apresentar substâncias e micro-organismos, que atravessando a membrana
semipermeável do dialisador, podem vir a contaminar o sangue do paciente, acarretando
desde reações febris até a morte, como é mostrado na tabela a seguir.
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Tabela 2 - Relação dos Sinais e Sintomas relacionados com os possíveis contaminantes da água de
diálise.
CONTAMINANTES

SINAIS E SINTOMAS

Alumínio, cloraminas, cobre, zinco

Anemia

Alumínio, flúor

Doença Óssea

Cloraminas, cobre, nitratos

Hemólise

Cálcio, sódio

Hipertensão

Bactérias, endotoxinas, nitratos

Hipotensão

pH baixo, sulfatos

Acidose metabólica

Cálcio, magnésio

Fraqueza muscular

Bactérias, cálcio, cobre, endotoxinas, pH baixo,

Náuseas e vômitos

magnésio, nitratos, sulfatos, zinco
Alumínio

Deterioração neurológica e encefalopatia

Fonte: Simões et al., (2005). Adaptado.

2.3 O PROCESSO DE OSMOSE REVERSA
A osmose reversa é a denominação do processo pelo qual uma membrana
semipermeável retém entre 95 a 99% dos contaminantes químicos, praticamente todas as
bactérias, fungos, algas e vírus, além de reter pirogênios e materiais proteicos de alto peso
molecular (SILVA et al., 1996).
Daugirdas, Blake e Ing (2008), afirmaram que a osmose reversa é realizada através da
filtração da água com alta pressão através de uma membrana semipermeável que reterá
solutos dissolvidos, 95% dos contaminantes iônicos e não iônicos como a glicose, além de
ser uma barreira efetiva contra bactérias e endotoxinas.
O princípio de seu funcionamento baseia-se em impor uma pressão hidráulica superior
à pressão osmótica, para inverter a condição de osmose, em um compartimento cuja parede
é uma membrana semipermeável constituída de celulose ou polímeros sintéticos, resistente
à pressão osmótica, onde haverá a passagem de água, a partir de uma solução mais
concentrada para uma menos concentrada. (LUGON, STROGOFF, WARRAK, 2003).
O tratamento de água por osmose reversa (OR) é considerado o mais eficiente processo
de separação por membranas dentro da categoria crossflow, neste processo emprega-se
membranas semipermeáveis para a separação dos contaminantes da água. (OSMINICS,
1997). Dentro da categoria crossflow estão incluídos também a microfiltração (MF), a ultra
filtração (UF), a nano filtração (NF), a diálise (DI) e a eletro diálise (ED).
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A Figura 2, mostra a representação do princípio de funcionamento do processo de
osmose reversa.
Figura 2 - Fluxograma básico do processo de Osmose Reversa

Fonte: http://st.depositphotos.com/1232814/3884/v/950/depositphotos_38842099-Reverseosmosis.jpg

Simões et al., (2005), desenvolveram um estudo, no qual foram feitas análises físicoquímicas para o monitoramento da qualidade da água utilizada em diálise, com o objetivo
de avaliar o desempenho das membranas de osmose reversa responsáveis pelo tratamento da
água e, neste estudo, as membranas da osmose reversa foram 100% eficazes na redução dos
íons sulfato, nitrato e fluoreto e 66,7% com relação à condutividade.
Nas clínicas de hemodiálise, a obtenção de água tratada deve ser feita através dos
equipamentos de osmose reversa e, em média 1/3 da água que entra no sistema é descartada
como solução salina (água de rejeito), podendo ainda haver variação de acordo com o
sistema instalado. Entende-se, portanto, que há descarte significativo de rejeito, não podendo
este ser desprezado nem tampouco considerado como resíduo contaminado, pois o
lançamento destes resíduos no sistema público de tratamento de esgoto onera o mesmo e
deve receber atenção diferenciada. (ELZESSER, 2014).
No seu estudo sobre o consumo de água em clínicas de hemodiálise, Elzesser (2014)
observou que nas sessões de hemodiálise, cerca de 30% da água fornecida para o sistema de
tratamento é descartada em função da eficiência do mesmo. Na clínica estudada, cada
paciente consumia 403,18 litros de água do fornecimento de água potável por sessão de
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hemodiálise, decorrendo em um descarte de água gerado pelo sistema de tratamento de 134,4
litros por sessão.
Devido à preocupante tendência de escassez de água no Brasil e no mundo, o
reaproveitamento de água rejeitada pelos sistemas de tratamento, bem como o próprio
tratamento de água pelo sistema de osmose reversa pode ser uma boa opção para as clínicas
de hemodiálise e população em geral. Soares (2006), ressalta que a osmose reversa utilizada
na dessalinização de água do mar, pode constituir-se em uma ferramenta viável de
desenvolvimento regional no semiárido do Nordeste brasileiro; porém, há de se considerar
também os riscos ambientais decorrentes, isto porque, na dessalinização se gera, além da
água potável, um subproduto, ou seja, água residuária (rejeito) altamente salina e de poder
poluente elevado. Desta forma, considerando esse poder poluente, deve-se avaliar
alternativas para sua destinação, devido ao fato de que quase sempre os cursos d’água e o
solo são os principais meios para sua dispensação.

2.4 GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA
O século XXI, em especial a última década, foi marcado pelo crescente interesse das
pessoas em rever práticas de controle e uso dos recursos naturais, em especial da água, pelo
reconhecimento da sua importância ao meio ambiente e ao homem, por fornecer bens e
serviços tão necessários. Diante deste novo pensamento, surgiu uma preocupação mundial
de que a água, como recurso de uso limitado e universal, pode tornar-se cada vez mais
escassa e inadequada para o consumo humano em várias regiões, inclusive no Brasil, o que
pode vir a comprometer a continuidade da vida no nosso planeta. Dados de instituições e
organizações especializadas indicam riscos e incertezas quanto às reservas de água doce a
nível mundial para as próximas décadas, caso medidas efetivas de gestão racional e integrada
deste recurso não forem tomadas. (WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME,
2012).
O Brasil, apesar de possuir posição geográfica privilegiada em termos de
disponibilidade de recursos hídricos, com aproximadamente 12% da água doce disponível
para consumo humano no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas e possuir ainda,
em parte de seu território, a maior reserva de água doce subterrânea, o Aquífero Guarani,
com 1,2 milhão de quilômetros quadrados, ainda enfrenta problemas relacionados com a
distribuição desigual desses recursos. No país, a maior concentração se concentra na região
norte, que detém 78% da água do país com uma densidade demográfica de apenas 8,3%,
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portanto, com menos consumo, já a região Nordeste, com uma população de 27,8% detém
somente 3,3% dessa reserva. (AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS, 2012).
O aumento da demanda por água, somado ao crescimento exacerbado das cidades, à
impermeabilização dos solos, à degradação da capacidade produtiva dos mananciais, à
contaminação das águas e ao desperdício conduzem a um quadro preocupante em relação à
manutenção do abastecimento público (BRASIL, 2006). E é nesse contexto de crise, em
situações onde o abastecimento de água disponível já se encontra sobrecarregado e não
consegue mais atender às necessidades da comunidade continuamente crescente, que Asano
et al., (2006) afirma ser o reúso, uma alternativa particularmente atraente.
A Organização das Nações Unidas (ONU) vem enfrentando essa crise generalizada
causada pela crescente demanda de recursos hídricos, bem como a necessidade de
saneamento básico, buscando continuamente a criação de políticas públicas voltadas para a
gestão e conservação da água a nível global. Em 1992, durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92 no Rio de Janeiro, a
Assembleia Geral estabeleceu o “Dia Mundial da Água” (22 de março), a ser comemorado
anualmente com o intuito de discutir diversos temas relacionados e chamar a atenção da
sociedade mundial para a problemática da água potável e da importância da gestão
sustentável deste recurso natural. (ONUBR, 2017).
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2015), em
setembro de 2000, os líderes mundiais se reuniram na sede das Nações Uinidas, em Nova
York, para adotar a Declaração do Milênio da ONU, baseada nas grandes conferências e
encontros das Nações Unidas da década . Com essa declaração, as nações se comprometeram
a uma nova parceria global para atingir uma série de objetivos: reduzir a pobreza extrema,
atingir o estudo básico universal, igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres, reduzir
a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/Aids, a malária e outras
doenças, garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer uma parceria mundial para o
desenvolvimento. Essas nações teriam um prazo de até 2015 para alcançar todos os 8
objetivos, que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM).
Visando à sensibilização do público quanto à importância do desenvolvimento
inteligente dos recursos hídricos, a Assembleia Geral da ONU declarou 2003 como o Ano
Internacional da Água Potável. Nesse mesmo ano o Conselho Diretor Executivo (CEB),
órgão de coordenação de todo o sistema das Nações Unidas, criou a “ONU Água”,
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mecanismo interagencial para coordenar as ações da ONU para alcançar as metas
concernentes à água. (ONUBR, 2017).
De acordo com a Associação de Jovens – ONU – Brasil (AJONU, 2012), para reforçar
ainda mais essa ação global, dada a grandeza do projeto para atender às metas dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) relacionadas à água, em dezembro de 2003 a
Assembleia Geral da ONU, através da resolução A/RES/58/217, estabeleceu o período
2005-2015 como A Década Internacional para a Ação “Água para a Vida”, começando
oficialmente no dia Mundial da Água, no dia 22 de março de 2005.
Em 2012, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que teve como objetivo a reiteração do
compromisso político das nações com o desenvolvimento sustentável, dando atenção a dois
temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
(ONU, 2012).
Após mais de três anos de discussões, foi aprovado, por consenso, o
documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”; esse documento é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal e,
reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a
pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável. A Agenda
engloba 17 objetivos que se desdobram em 169 metas, consistindo nos objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, que fundem as três dimensões do desenvolvimento
sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Dentre esses objetivos, está o de garantir
disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, sendo que até 2030,
deve-se ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a
coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reúso. (PNUD, 2015).
O resultado do trabalho nesses próximos 15 anos é incerto, mas o que de fato se espera
dos países, do Poder Público, das entidades privadas e sociedade civil é apresentar real
engajamento em prol da sustentabilidade, em especial pelas políticas que incentivam o uso
sustentável da água, uso este, que em até bem pouco tempo poderá entrar em colapso.
De acordo com Guimarães (2010), todos os usuários dos recursos hídricos, seja o
Estado ou a sociedade civil, são analisados enquanto atores nesse contexto institucional e
sendo assim, são considerados relevantes e responsáveis pelo cumprimento das regras e
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preceitos institucionais, ou seja, o papel destes atores e das organizações é fundamental para
a análise do meio ambiente e para o resultado final ao encontro do equilíbrio e da mudança
ambiental.
Alguns autores reconhecem que no setor público e particularmente na área da saúde, a
questão ambiental ainda está sendo incorporada muito lentamente. Como bem cita Barata et
al., (2007) as empresas e instituições públicas, em especial aquelas que tem como missão
direta promover o bem-estar da sociedade deveriam ser as pioneiras no que concerne à
implantação de sistemas eficientes de gestão ambiental, mas de fato, essa não é a realidade.
Vilaça e Oliveira (2011), reforçam que, um ambiente hospitalar sustentável deve
mobilizar recursos para causar menos impacto ambiental, e isso implica em planejar recursos
de aproveitamento de energia e de água, de modo a evitar desperdícios e economizar estes
recursos. É necessário, portanto, desenvolver projetos aplicáveis, no sentido de fazer com
que as mudanças necessárias ocorram de fato e, um bom exemplo são os projetos de
reaproveitamento de águas residuais.
Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos de 2017, a maior parte das atividades humanas que usam água produz
águas residuais e à medida que aumenta a demanda por água, aumenta-se também a
quantidade de águas residuais produzidas e a poluição gerada per estas. Em face da atual
crise hídrica e à crescente demanda por água de qualidade, as águas residuais estão a cada
dia ganhando mais relevância como fonte de água alternativa e confiável, modificando de
uma vez por todas a forma de gestão das mesmas, ou seja, mudou-se o paradigma de
eliminação e desperdício e passou-se a vislumbrar o reúso, a reciclagem, a recuperação
destes recursos. (WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2017).
Ainda de acordo com o relatório, as águas residuais são vistas hoje como um recurso
de valor incalculável, em um planeta onde a água é finita e a demanda por ela só cresce e,
nesse contexto, não podem mais ser consideradas como um problema a ser resolvido, mas
como parte efetiva da solução desses problemas causados pela escassez deste recurso natural
vital. As águas residuais podem apresentar uma relação custo–benefício positiva e constituir
uma fonte sustentável de energia, nutrientes e outros subprodutos úteis e, as perspectivas são
as melhores, desde que ações sejam executadas imediatamente antes que haja um colapso
total dos recursos hidrícos. (WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2017).
Visando o direcionamento do setor público no sentido do desenvolvimento econômico
fundamentado na preservação ambiental, o Governo Federal assinou o Decreto nº 7.746 de
5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para
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estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela Administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), que deve
elaborar o Plano de Gestão Logística Sustentável (PLS). (BRASIL, 2012).
As instituições só poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando
critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório,
conforme o disposto no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que traz no Art. 4o as
diretrizes de sustentabilidade, onde dentre outras estão: causar menor impacto sobre recursos
naturais como flora, fauna, ar, solo e água, maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia e também, especificações de projeto básico ou executivo para
contratação de obras e serviços de engenharia que devem proporcionar a economia da
manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água,
por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental (BRASIL,
2012).
Na UFRN, através da Portaria nº 2.209/15R, de 4 de novembro de 2015, foi instituída
a comissão que elaborará o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) no âmbito da
instituição; essa comissão teria um prazo de 90 dias (a contar do dia 05 de novembro de
2015) para elaborar o plano de logística, mas conforme afirmou o Presidente desta comissão,
ela não mais existe oficialmente e até o presente momento, o plano ainda não foi elaborado.
Segundo o PLS da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) elaborado em 2013,
os planos têm como objetivo promover ações que visam a construção de um novo modelo
de cultura institucional, inserindo critérios de sustentabilidade nas atividades da
Administração Pública nas mais diversas áreas, como energia elétrica, água e esgoto,
resíduos sólidos, além da qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações
sustentáveis e deslocamento de pessoal (UFERSA, 2013).
Diante dos fatos, é extremamente importante a adoção por parte das Universidades do
viés sustentável, seja na criação de políticas sustentáveis no âmbito das instituições, seja no
apoio às pesquisas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
Também é preciso permitir que esse conhecimento construído através de pesquisas em
espaços acadêmicos possa ultrapassar seus muros e desta forma multiplicar‐se, criando
agentes de transformação que possam fazer essa integração entre cidades sustentáveis e
desenvolvimento urbano sustentável (WACHHOLZ, 2014).
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Corroborando com a citação anterior, Marcomin e Silva, (2009), afirmam que através
da educação ambiental nas Universidades ocorrerá uma transformação nesse paradigma do
desperdício, onde estas passarão a aumentar seu escopo de responsabilidade social e
ambiental. Para esses autores, as universidades devem ampliar esforços para modificar a
mentalidade ambiental e melhorar as condições do espaço onde se encontram inseridos e,
neste sentido, a elaboração do PLS é uma ferramenta importante.
Mais recentemente, a Lei Federal nº 13.186, de 11 de novembro de 2015, instituiu a
Política de Educação para o Consumo Sustentável, mais um passo importante para se
alcançar um desenvolvimento mais equilibrado, sendo que neste contexto, entende-se por
consumo sustentável o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida
para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A criação
dessa política objetiva estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas de produção
ecologicamente sustentáveis e, dentre os objetivos contemplados estão: estimular a redução
do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, renováveis e não renováveis, no
âmbito residencial e das atividades de produção, de comércio e de serviços e fomentar o uso
de recursos naturais com base em técnicas e formas de manejo ecologicamente sustentáveis
(BRASIL, 2015).
Fica, portanto, incumbida ao poder público, em âmbito federal, estadual e municipal a
responsabilidade de promover campanhas em prol do consumo sustentável, em espaço nobre
dos meios de comunicação de massa e capacitar os profissionais da área de educação para
inclusão do consumo sustentável nos programas de educação ambiental do ensino médio e
fundamental (BRASIL, 2015).

2.5 PROTEÇÃO JURÍDICA DOS RECURSOS HÍDRICOS
No Brasil, a disponibilidade de água só começou a dar sinais de colapso há bem pouco
tempo e em regiões isoladas, portanto, não existe ainda por parte da população e do poder
público, preocupação real em relação ao consumo racional e sustentável deste recurso. Uma
das possíveis soluções deste impasse é o reúso de águas residuárias, recurso já dito como a
possível solução dos problemas de escassez de água, de acordo com o Relatório Mundial das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2017.
Entretanto, é necessária regulamentação para permitir que essa prática se desenvolva
de acordo com princípios legais e com técnicas adequadas, de forma a assegurar a saúde do
usuário e promover a preservação do meio ambiente.
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A primeira legislação, no Brasil, a abordar o uso da água propriamente dito foi o
Código das Águas, de 1934, instituído pelo Decreto Federal n° 24.643, de 10 de julho de
1934, o qual considerava a água um recurso inesgotável e, portanto, passível de uso irrestrito.
Através desse código, foi instituído que para os desvios das águas dos rios seriam necessários
outorga por decreto para concessões e, também foi definido os vários tipos de água do
Território Nacional, os critérios para seu aproveitamento, os requisitos relacionados às
autorizações para derivação, além de abordar a questão relacionada à contaminação dos
corpos d’água (MIERZWA, 2002; CUNHA, 2008).
Entretanto, ainda de acordo com o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934
(publicação original), o código assegurava o uso gratuito e irrestrito de qualquer rio ou
nascente e ainda previa propriedade particular de corpos d’água (BRASIL, 1934).
Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que veio a compreensão de que os
recursos hídricos são finitos. Desta forma, foi considerada um marco na legislação ambiental
brasileira, pois além de ter sido a responsável pela elevação do meio ambiente à categoria
dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, estruturou a matéria ambiental e concebeu o
direito a um meio ambiente sadio como direito fundamental do indivíduo (SILVA, 2013).
Segundo as palavras de Silva (2004), a Constituição foi, portanto, a primeira a tratar
deliberadamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e controle,
sendo tratada por alguns como a “Constituição Verde”:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL BRASILEIRA, 1988).

Em referência ao Art. 225 supracitado, Silva (2013) afirma que, o meio ambiente, ao
ser considerado essencial à sadia qualidade de vida, tornou-se intrínseco a uma vida
saudável, relacionando um ambiente equilibrado a uma condição imprescindível à saúde,
sendo que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e
futuras gerações é, ao mesmo tempo, direito e dever fundamental do Poder Público e de toda
coletividade.
Guimarães (2010) afirma também que, o referido artigo exerce na Constituição um
papel norteador para a proteção do meio ambiente, devido ao seu complexo teor de direitos,
previsto pela obrigação do Estado e da sociedade em geral em garantir o equilíbrio e a
preservação do meio ambiente.

34

E por se tratar de um dever do poder público, é que a questão legal deve ser bem
observada. Meirelles (2000) defende que, na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal, a ela só é permitido fazer o que a lei autoriza, ao contrário da administração
particular, que é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Daí a importância da regulamentação
e criação de leis especificas para obrigatoriedade das práticas de uso e reúso da água no
âmbito da Administração afim de, garantir a preservação deste bem tão precioso para a
coletividade.
Em 1997 houve um grande avanço na legislação brasileira, quando foi promulgada a
Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - (A Lei das Águas), que instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos. Tal lei trouxe conceitos de valores significativos para a gestão dos recursos
hídricos no país, entre eles: a adoção da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento
e planejamento, a gestão descentralizada e participativa, a água considerada de domínio
público e como recurso finito e dotada de valor econômico. (MALINOWSKI, 2006).
A Lei das Águas trouxe, portanto, uma nova visão sobre o uso da água no Brasil, com
fundamentação legal para a sua racionalização e requisitos jurídicos para o reúso como
possibilidade factível na preservação e conservação do meio ambiente. A lei tem como um
de seus objetivos “a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao
desenvolvimento sustentável” e define também como conteúdo dos planos de recursos
hídricos, “as metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade
dos recursos hídricos disponíveis.” (BRASIL, 1997).
Também em 1997, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou a
Norma NBR 13.969/1997, que dispõe sobre providências e cuidados, bem como fornece
instruções a respeito de tanques sépticos e das normas e padrões de qualidade. Esta Norma
foi elaborada para oferecer alternativas técnicas consideradas viáveis para proceder ao
tratamento complementar de esgotos e disposição final dos seus efluentes. (ABNT, 1997).
E em 1998, foi promulgada a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a chamada Lei
da Natureza ou dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. De
acordo com a lei dos Crimes Ambientais, é considerado como crime o ato de causar poluição
hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade; ademais, tal lei forneceu incentivo decisivo para o reúso, a partir do momento
que se instituiu a obrigatoriedade de tratar os efluentes. (BRASIL, 1998).
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Até hoje, nunca houve o cumprimento rigoroso dessa lei, nem por parte da população
e nem tampouco do serviço público, pois não há fiscalização nem punições adequadas para
os grandes poluidores.
No ano de 2000, por meio da Lei nº 9.984, de 17 de junho de 2000, foi criada a Agência
Nacional de Águas (ANA), representando mais um marco dentro de todo esse conjunto legal
e institucional, cujo objetivo é o uso racional da água. A ANA, tem por finalidade
implementar em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos,
integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. (BRASIL, 2000).
No Brasil, infelizmente, ainda não existem critérios estabelecidos e nem legislações
específicas para regulamentar o reúso da água e talvez, seja exatamente por esse motivo que
as águas residuárias não são tão aproveitadas como poderiam e deveriam ser.
Apesar desse revés, existem algumas ações que podem servir como eixo norteador
para a elaboração de leis específicas e de critérios, padrões e códigos de prática, adaptados
às características do país.
O poder público tem como dever, combater o mau uso dos recursos hídricos, bem
como aperfeiçoar a gestão pública no que concerne ao reaproveitamento deste recurso
natural, além de preservar o meio ambiente. Pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988,
que trata dos princípios da Administração Pública, o princípio da Eficiência dita exatamente
ao gestor público o dever de celeridade, eficácia, efetividade, qualidade e economicidade por
ocasião da concretização de seus atos administrativos, incluídos nestes os atos relacionados
à preservação do meio ambiente.

2.6 O REÚSO DA ÁGUA
2.6.1 Conceitos e Classificações
Segundo a Resolução nº 54, de 28 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), o reúso de água consiste em práticas de racionalização e de
conservação de recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos na Agenda 21.
Tais práticas reduzem a descarga de poluentes em corpos receptores, conservando os
recursos hídricos para o abastecimento público e outros usos mais exigentes em relação à
qualidade; reduzem também os custos associados à poluição e contribuem para a proteção
do meio ambiente e da saúde pública. (BRASIL, 2005).

36

Considerando as afirmações supracitadas, a Resolução do CNRH nº 54, de 28 de
novembro de 2005, resolve estabelecer modalidades, diretrizes e critérios gerais que
regulamentam e estimulam a prática de reúso direto não potável de água em todo o território
nacional. Tal reúso consiste em utilizar novamente a água que já foi aproveitada, uma ou
mais vezes, em alguma atividade humana.
No Art. 2º desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I – água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de
edificações, indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não;
II - reuso de água: utilização de água residuária;
III - água de reuso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões
exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas;
IV - reuso direto de água: uso planejado de água de reuso, conduzida ao
local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos
superficiais ou subterrâneos;
V - produtor de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, que produz água de reuso;
VI - distribuidor de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, que distribui água de reuso;
VII - usuário de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, que utiliza água de reuso.

Rodrigues (2005) também classifica o reúso da água quanto ao método em que é
realizado e quanto ao uso final. Com relação ao método, este pode ser considerado se há ou
não descarte das águas nos corpos hídricos, antes do próximo uso:
• Reúso indireto: quando a água utilizada é descartada nos corpos
hídricos superficiais ou subterrâneos, diluída e depois captada para novo
uso;
• Reúso direto: segundo a Resolução nº 54/05, de 28 de novembro de
2005 do CNRH é o uso planejado de água de reuso, conduzida ao local de
utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos
superficiais ou subterrâneos.

Ainda sobre os tipos de reúso e para seu melhor entendimento quanto às aplicações
decorrentes de ações planejadas ou não, Teles e Costa (2010), classificam o reúso em:
• Reúso indireto não planejado da água: Independente de ser tratado ou
não, o esgoto é lançado em um corpo hídrico, que pode ser um lago,
reservatório ou aquífero subterrâneo, visando à diluição e a detenção para
posterior tratamento. Ou seja, o processo não é controlado, mas apenas se
aproveita da diluição natural e de maneira não intencional;
• Reúso indireto planejado da água: Neste caso, o efluente é tratado e
lançado em corpos de água superficiais ou subterrâneos. Este processo é
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realizado de forma planejada, visando à reutilização a jusante, de maneira
controlada, no atendimento a algum benefício;
• Reúso direto planejado das águas: Neste processo, não há ação do meio
ambiente. Ou seja, os efluentes depois de tratados são direcionados
diretamente ao local de reuso.

Quanto ao uso, Rodrigues (2005, apud HESPANHOL, 1999) apresenta os seguintes:
• Usos urbanos: os esgotos tratados podem ser utilizados para fins
potáveis e não potáveis. São inúmeras possibilidades e cada atividade exige
um padrão diferenciado de qualidade;
• Usos urbanos para fins potáveis: os riscos associados ao uso potável em
função da presença de organismos patogênicos e de compostos orgânicos
sintéticos, provenientes de estações de tratamento de esgoto e de polos
industriais são bastante elevados, tornando os usos para fins potáveis, por
vezes, inviáveis, em função do alto custo dos tratamentos exigidos para
garantia da proteção adequada à saúde. Para as regiões que sofrem com a
escassez de água potável, o reuso surge como alternativa para seu
abastecimento;
• Usos urbanos para fins não potáveis: envolvem riscos bem menores e
devem ser a primeira opção para o reuso em áreas urbanas;
• Usos industriais: o reuso industrial pode ser realizado através do
aproveitamento dos efluentes produzidos na própria indústria, com ou sem
tratamento prévio, ou pela utilização dos esgotos tratados provenientes das
estações de tratamento das companhias de saneamento (RODRIGUES
apud FIESP/CIESP, 2004);
• Usos agrícolas: é responsável pelo maior consumo de água doce, então
a busca de fontes alternativas de água para a situação de escassez e o uso
de esgotos tratados para irrigação de culturas são formas possíveis de reuso
na agricultura;
• Uso para aquicultura: esgotos tratados podem abastecer reservatórios
destinados à produção de peixes e plantas aquáticas;
• Uso para recarga de aquífero: de maneira inadequada é realizada a
retirada das águas dos lençóis subterrâneos para consumo, comprometendo
a disponibilidade hídrica. A utilização de esgotos tratados para evitar ou
amenizar tais efeitos é uma possibilidade.

Para se tornar água de reúso, a água residuária, em regra, passa por algum sistema de
tratamento. Para tanto, essa água deve seguir normas e padrões de qualidade, tendo em vista
o destino da sua utilização, bem como atender às normativas da NBR 13969/1997. Essas
tecnologias de reaproveitamento de água abrangem desde a simples recirculação de água de
enxágue de máquinas de lavar roupas, para uso em vasos sanitários, até a aplicação de
processos mais sofisticados de remoção de poluentes como o processo de osmose reversa,
visando alternativas que poderiam suprir demandas locais e também de áreas adjacentes.
(TELLES; COSTA, 2010).
Qualquer que seja a forma de reúso empregada, é fundamental observar os princípios
básicos que devem orientar essa prática, que são: a preservação da saúde dos usuários, a
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preservação do meio ambiente, o atendimento consistente às exigências de qualidade,
relacionadas ao uso pretendido e à proteção dos materiais e equipamentos utilizados nos
sistemas de reúso. (HESPANHOL, 2002).

2.6.2 Benefícios do Reúso
Segundo Hespanhol (1999), a implantação, a operação e o planejamento corretos do
reúso da água promovem uma série de melhorias ambientais e das condições de saúde.
Bernardi (2003), acrescenta que, a reutilização de águas residuárias, de uma maneira geral
e, das domésticas, de forma particular, propicia além das melhorias, várias vantagens. As
melhorias e vantagens estão elencadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Melhorias e Vantagens do Reúso da Água.
Melhorias

Vantagens

Minimização da descarga de
esgoto nos corpos hídricos;

Propicia o uso sustentável
dos recursos hídricos;

Preservação dos recursos
subterrâneos;
Preservação do solo, com
acúmulo de húmus e aumento
da resistência à erosão;
Aumento da produção de
alimentos (irrigação
agrícola), elevando os níveis
de saúde, qualidade de vida e
de condições sociais.

Minimiza a poluição
hídrica nos mananciais;
Estimula o uso racional de
águas de boa qualidade;

Permite evitar a tendência
de erosão do solo e
controlar processos de
desertificação, por meio da
irrigação e fertilização de
cinturões verdes;
Fonte: Adaptados de Hespanhol, (1999) e Bernardi, (2003).

Possibilita a economia de
dispêndios com
fertilizantes e matéria
orgânica;
Provoca aumento da
produtividade agrícola;
Gera aumento da produção
de alimentos;
Permite maximizar a
infraestrutura de
abastecimento de água e
tratamento de esgotos pela
utilização múltipla da água
aduzida.

Malinowski (2006), também confirma que os benefícios advindos com as ações de
reúso de água são muitos, sendo que estes podem ser diretos e indiretos, por exemplo, ao se
praticar essas ações, pode-se estar diretamente buscando alternativas economicamente mais
atraentes e, ao mesmo tempo e indiretamente, contribuindo para a conservação e preservação
dos mananciais. A contribuição direta para a agricultura, está no fato de a água de reúso ser
uma ótima alternativa por se tratar de uma água rica em nutrientes, diminuindo, desta forma,
os gastos com fertilizantes e, indiretamente, contribui para a revitalização da composição do
solo, desde que feito de maneira adequada e correta.
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Pode-se afirmar que, a grande vantagem da utilização da água de reúso é, a de preservar
água potável exclusivamente para o atendimento às necessidades humanas que exijam a sua
potabilidade, garantindo desta forma, água de qualidade para esta e para as futuras gerações.

2.6.3 Riscos relacionados ao reúso
Caso a implementação do reúso ocorra de forma negligente e irresponsável, tem-se
como consequência uma série de riscos à saúde dos usuários e ao meio ambiente. Para que
o uso sustentável da água de reúso aconteça de forma adequada, é necessária a adesão a três
princípios, como já foi dito: a preservação da saúde pública, a preservação do meio ambiente
e a observância às exigências de qualidade, relacionadas ao uso pretendido, além da proteção
dos materiais e equipamentos utilizados nos sistemas de reúso. (HESPANHOL, 2002).
De acordo com Hespanhol (2001), a presença de organismos patogênicos e de
compostos orgânicos sintéticos na grande maioria dos efluentes disponíveis para reúso,
principalmente naqueles oriundos de estações de tratamento de esgotos de grandes polos
industriais, rotula o reúso potável como sendo uma alternativa associada a riscos muito altos
à saúde, tornando-o inviável.
Rodrigues (2005) também afirma que, esses riscos à saúde pública estão diretamente
relacionados às aplicações do reúso, o que pode vir a expor o homem a alguns contaminantes
presentes na água recuperada. Esses riscos são decorrentes da presença, nos esgotos, de
substancias químicas potencialmente tóxicas e também de micro-organismos patogênicos,
que quando encontrados em grandes quantidades, são prejudiciais à saúde.
Os principais riscos à saúde humana associados aos tipos de reúso, estão relacionados
a seguir no Quadro 3.

Quadro 3 - Riscos à saúde relacionados ao tipo de reúso.
Tipo de Reúso
Agrícola

Industrial

Risco à Saúde
- Contaminação de consumidores de alimentos contaminados
com organismos patogênicos e/ou substâncias químicas
tóxicas;
- Contaminação direta dos trabalhadores;
- Contaminação do público por aerossóis;
- Contaminação de consumidores de animais que se alimentam
de pastagens irrigadas, ou que sejam criados em lagoas
contaminadas.
- Conexão cruzada entre sistemas de água potável e de reúso;
- Contaminação de produtos comestíveis, caso seja usada
como água de processo;
- Contaminação direta dos trabalhadores.
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Recreacional

Recarga de Aquíferos

- Doenças de veiculação hídrica, infecção nos olhos, ouvido,
nariz;
- Ingestão de contaminantes químicos ou irritação de olhos e
mucosas, devido aos efluentes industriais;
- Contaminação direta dos trabalhadores.
- Contaminação de aquíferos utilizados como fonte de água
potável;
- Contaminação direta dos trabalhadores.

Reúso Urbano Não Potável

- Conexão cruzada entre sistemas de água potável e de reúso;
- Contato com a água recuperada utilizada na irrigação de
parques, jardins e lavagens de ruas;
- Contaminação direta dos trabalhadores.

Reúso potável

- Ingestão de contaminantes biológicos e químicos;
- Contaminação direta dos trabalhadores.

Fonte: Adaptado (RODRIGUES, 2005).

A utilização do reúso de água no ambiente agrícola, como por exemplo o reúso de
esgotos, é uma forma concreta de controle da poluição e uma possível forma de aumentar a
disponibilidade de água em regiões onde o acesso é escasso, como em regiões áridas e
semiáridas (HESPANHOL, 2002). O grande problema está no fato de que, se esse reúso for
feito de forma desordenada e não regulamentada, ao invés de trazer benefícios, trará uma
série de problemas ao meio ambiente, incluindo problemas à fauna, flora e recursos hídricos.
Como bem afirma Hespanhol (2002), a aplicação da água de reúso de esgotos por
longos períodos pode levar, por exemplo, à criação de ambientes favoráveis à proliferação
de vetores transmissores de doenças, como mosquitos e algumas espécies de caramujos.
Nestes casos, deve haver o emprego de técnicas integradas para controle de vetores, afim de
proteger os grupos de risco correspondentes.
Outro problema associado ao reúso de água residuária é que, os efluentes tratados não
possuem concentrações equilibradas de nutrientes, se comparados aos fertilizantes
industrializados, podendo alguns destes nutrientes estarem presentes em excesso e outros
deficientes para determinadas culturas. (AQUINO; CHAVES; ALVES, 2007).
A prática de reúso também pode ocasionar a salinização dos solos através das
constantes irrigações, a contaminação de lençóis freáticos devido à percolação, a
contaminação do solo através da acumulação de elementos-traço, aumento do risco de erosão
entre outros.
Diante do exposto, é possível reconhecer que o reúso de águas residuárias pode levar
a sérios riscos ambientais e à saúde pública. Ainda assim, Hespanhol (2002), afirma que se
algumas medidas e critérios básicos forem seguidos, é possível viabilizar inclusive o reúso
urbano para fins potáveis. Os critérios são os seguintes:
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• Utilizar apenas sistemas de reuso indireto, desta forma garantindo que
o corpo receptor seja não poluído, para reduzir a carga poluidora a níveis
aceitáveis;
• Utilizar exclusivamente esgoto doméstico, pois assim diminuiria ou
extinguiria o risco de se obter efluentes industriais carregados com
poluentes químicos;
• Empregar barreiras múltiplas nos sistemas de tratamento, que neste
caso, além do tratamento inicial do efluente, será necessário uma segunda
etapa de tratamento, que levará o esgoto já tratado a permanecer em
aqüíferos subterrâneos por um tempo prolongado antes de ser distribuído
para abastecimento público;
• Adquirir aceitação pública e assumir as responsabilidades pelo
empreendimento.

Portanto, a prática do reúso urbano para fins potáveis só deverá ocorrer com garantia
total de tratamento prévio, atendendo a todas as exigêncis da vigilância sanitária e do público
consumidor. É importante também que haja conscientização constante para a necessidade do
reúso para fins tanto não potáveis quanto potáveis e quebra dessas posturas negativas frente
ao reúso. Esse trabalho de conscientização poderá ser realizado através da educação
ambiental, informações básicas sobre a segurança das tecnologias de tratamento de esgotos
e, principalmente, através da certificação da qualidade da água produzida.

2.6.4 Reaproveitamento da água de rejeito
Para universalizar a prática de reúso no Brasil e, efetivamente, implementar o “novo
paradigma”, deve-se desenvolver um arcabouço legal para regulamentar, orientar e
promover a prática, incluindo normas, padrões de qualidade de água, códigos de práticas e
atribuições institucionais para as diferentes formas de reúso urbano e estimular o reúso de
água pela conscientização dos seus benefícios, pela criação de programas de pesquisas e
desenvolvimento, pela implementação de programas e projetos de demonstração, pela
introdução de linhas de créditos específicos e pelo estabelecimento de critérios para subsidiar
projetos de reúso. (HESPANHOL.2008).
As regulamentações e diretizes sobre o reúso, em termos gerais, surgem como
necessidade de adequação das práticas que já ocorrem ou que, futuramente, irão ocorrer. Os
regulamentos e as diretrizes se diferenciam, pois os primeiros tem força de lei , já as
diretrizes não, podendo ser adotadas facultativamente, mas quando já estão inseridas nos
regulamentos, estas também passam a ter obrigatoriedade. (RODRIGUES, 2005).
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Como já afirmado anteriormente, a principal vantagem da utilização da água de reúso
é a de preservar a água potável exclusivamente para o abastecimento público humano. Vários
países estão utilizando águas residuárias domésticas na agricultura, sendo que, segundo
Cerqueira et al., (2008), o reúso planejado dessas águas é apontado como forte medida para
atenuar o problema da escassez hídrica nas regiões semiáridas, assim como possibilitar a
substituição parcial de fertilizantes químicos e, desta forma, diminuir o impacto ambiental.
Sendo assim, as plantações podem ser beneficiadas não apenas pela água, mas também pelos
materiais orgânicos e os micronutrientes.
Cerqueira et al., (2008, p.12), ainda afirmam que:

As águas de qualidade inferior, como as águas residuárias, particularmente
as domésticas devem, sempre que possível, ser consideradas fontes
alternativas para usos menos restritivos, como a agricultura; assim, uma
nova tática de consumo está se desenvolvendo em todo o mundo visando
conservar a sua disponibilidade e qualidade: “o reuso de água”.
Aproximadamente 500.000 ha de terras agrícolas, em cerca de 15 países,
estão sendo irrigados com águas residuárias domésticas, entre eles Israel
detêm um dos mais ambiciosos programas de reutilização de águas, sendo
que 70% das águas residuárias do país são reutilizadas para a irrigação de
19.000 ha.

Em se tratando de reúso da água rejeitada por sistemas de tratamento de água por
osmose reversa em clínicas de diálise, em estudo recente, Faria, et.al., (2016), demonstraram
que tanto do ponto de vista microbiológico quanto físico-químico, os resultados das amostras
de água de rejeito do pós tratamento de osmose reversa mostraram-se satisfatórios para
classificação da água em vários procedimentos de reúso, de acordo com os pré-requisitos
estabelecidos para as quatro classes de reúso sugeridas pela NBR 13969/1997, apresentadas
na Tabela 4 a seguir, que mostra as classes, suas aplicações e padrões de qualidade segundo
a Normas da ABNT (1997).

Tabela 3 - Classes de água de reúso pela NBR 13969/ 1997 e padrão de qualidade
Classe das águas de reúso
Classe 1

Classe 2

Aplicações
Lavagem de
carros e outros
usos com
contato direto
com o usuário
Lavagem de
pisos, calçadas
e irrigação de
jardins,
manutenção

Padrões de qualidade
Turbidez < 5 µT Coliformes
Termotolerantes < 200 NMP/100 mL
Sólidos Dissolvidos Totais < 200 mg/L
pH entre 6 e 8 Cloro residual entre 0,5 e
1,5 mg/L
Turbidez < 5 µT Coliformes
Termotolerantes < 500 NMP/100 mL
Cloro residual superior a 0,5 mg/L
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Classe 3

Classe 4

de lagos e
canais
paisagísticos,
exceto
chafarizes
Descarga em
vasos
sanitários
Irrigação de
pomares,
cereais,
forragens,
pastagem para
gados e outros
cultivos
através de
escoamento
superficial ou
por sistema de
irrigação
pontual

Turbidez < 10 µT Coliformes
Termotolerantes < 500 NMP/100 mL

Coliformes Termotolerantes < 5.000
NMP/100 mL* Oxigênio dissolvido >
2,0 mg/L

Fonte: ABNT (1997).

A ausência de padrões nacionais mais específicos para o reaproveitamento de água,
impede melhor uso do rejeito gerado pelo tratamento de água, em clínicas de diálise, por
existir uma lacuna qualitativa muito grande entre a NBR 13969/1997 que prevê reúso de
certos efluentes de esgoto e o padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde.
Desta forma, como os parâmetros desta norma são poucos para garantir a segurança ideal
para usos mais nobres, o reúso da água rejeitada em clínicas de diálise fica limitado ao uso
comum, como na lavagem de calçadas, limpeza do chão, descarga de vasos sanitários.
(FARIA, 2016).
Em outro estudo, Ribeiro; Sanches-Paglirussi; Ribeiro, (2016), afirmaram que no que
se refere ao estudo para reutilização da água do rejeito do sistema de Osmose Reversa, foi
possível constatar que 31 % da água consumida no sistema de tratamento era rejeitada, que
para este estudo foi de 540 m3 de água desprezada no esgoto mensalmente, volume
absurdamente grande, sendo que a maioria dos parâmteos dessa água atendia às exigências
da NBR 13.969/1997.
Calheiros e Silva (2010), também concluíram que muita água é descartada, água com
qualidade suficiente para ser usada em diversas finalidades, atendendo aos padrões de
qualidade estabelecidos pela norma regulamentadora. Recomendou-se, nesse estudo, que
essa água residuária não fosse descartada, e sim reaproveitada nas atividades de limpeza do
piso da clínica onde aconteceu o estudo, bem como na lavanderia localizada no prédio anexo
ao sistema de tratamento.
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Segundo análises de Silva e Teixeira (2011), uma das mais baratas e possíveis formas
de reaproveitamento para a água rejeitada pela osmose reversa é no sistema de descarga de
vasos sanitários das unidades de hemodiálise e adjacentes ao setor. Segundo este estudo, a
qualidade da água é compatível com este sistema, já que não exige, para sua eficiência, uma
água com características mais nobres do que a apresentada pela análise efetuada.
Diante dos dados apresentados, é possível obsevar a importância do aproveitamento
da água após tratamento por osmose reversa já que esta, segundo os estudos, já apresenta as
características ideias para o reúso em inúmeras atividades e, portanto, não deve ser
descartada, pois além da economia financeira gerada, promove proteção do meio ambiente
e dos escassos recursos hidricos.
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3 METODOLOGIA
3.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de uma pesquisa descritiva análitica de abordagem quantitativa e qualitativa,
onde foram realizadas mensurações do volume da água de rejeito proveniente do sistema de
tratamento por osmose reversa no setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL), bem como análises físico-químicas e microbiológicas desta água, afim de
verificar a viabilidade do seu reaproveitamento na própria instituição.
Segundo Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de
informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e
fenômenos de determinada realidade. Já a pesquisa análitica, segundo Marconi e Lakatos
(2001), envolve uma avaliação mais aprofundada das informações coletadas em um
determinado estudo, observacional ou experimental, na tentativa de explicar o contexto de
um fenômeno no âmbito de um grupo, grupos ou população.
Com relação ao tipo de abordagem deste estudo, que é qualitativa e quantitativa ao mesmo
tempo, Fonseca (2002) afirma que, a abordagem quantitativa se centra na objetividade e
considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos,
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Tal pesquisa, recorre à
linguagem matemática para descrever as causas dos fenômenos, as relações entre variáveis e
etc...A pesquisa quantitativa, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os
atributos mensuráveis das experiências humanas. (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004).
Em contrapartida, para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa, também utilizada neste
estudo, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos simplesmente à operacionalização de variáveis.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
A pesquisa aconteceu no setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL), localizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, por ser este o serviço de
referência no Estado no tratamento hemodialítico de pacientes acometidos pela insuficiência
renal aguda e crônica agudizada.
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O setor conta com 08 máquinas de hemodiálise instaladas, que recebem água tratada
por um sistema de osmose reversa, com tubulação projetada em loop de distribuição, sendo
que são realizadas em média, de 200 a 250 sessões de hemodiálises por mês, com esquema
tradicional de três sessões de diálise a cada semana. sendo que cada sessão tem 4 horas de
duração A quantidade de pacientes e de sessões pode variar muito em função de alguns
fatores, como assiduidade dos pacientes, óbitos, transplantes, instabilidades clínicas, entre
outros motivos, que levam a oscilação da quantidade de sessões de diálises.
O sistema de tratamento de água utilizado para as sessões de hemodiálise é formado
por um pré-tratamento composto por filtro de sedimentação, filtro abrandador, filtro de
carvão ativado e uma única unidade de osmose reversa para realizar a purificação da água
que abastece o setor; esse sistema de tratamento localiza-se numa sala isolada, no andar
inferior ao setor de hemodiálise, onde somente enfermeiro coordenador, técnicos e
engenheiros tem acesso, devido a este fato, foi necessária uma carta de anuência da gerência
de ensino e pesquisa, em anexo, para tal acesso. Essa sala de tratamento foi construída
conforme normas estabelecidas por órgãos ompetentes, toda revestida com azulejo, piso frio
e com ar condicionado. (BRASIL, 2014).

Figura 3 - Filtros de pré-tratamento

Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 4 - Osmose Reversa

Fonte: Arquivo Pessoal

A água potável que chega (afluente) ao sistema de tratamento por osmose reversa
provém da caixa d’água do HUOL, com capacidade para 30.000 litros, que é abastecida pela
estação de tratamento de água da cidade, operada pela Companhia de Água e Esgotos do Rio
Grande do Norte (CAERN). A água é submetida a análises físico-químicas diárias e
microbiológicas mensais antes e depois de serem processadas pelos filtros de areia, carvão,
sal, resina e, finalmente, pelo sistema de tratamento por osmose reversa.
No processo de produção de água tratada pela osmose reversa, uma fração purificada
é armazenada em um tanque de 1300 litros, que alimentam a tubulação em loop e
consequentemente as máquinas de hemodiálise, e outra fração é rejeitada por não apresentar
as características ideais para o tratamento dialítico. Esste tanque é hermeticamente fechado
e dotado de material inerte, garantindo menos riscos de contaminação microbiológica e ainda
possuem sensores de nível que controlam o funcionamento do equipamento, controlam o
nível da água permeada (tratada), determinando o funcionamento ou não da osmose reversa;
esses sensores hora ativam a produção, quando o reservatório está no nível mínimo, hora
inibem a produção, quando o nível de água é máximo.
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Figura 5 - Tanque reservatório de água tratada

Fonte: Arquivo Pessoal

A água rejeitada pelo tratamento de osmose reversa é descartada no sistema de esgoto
sanitário público, em um volume diário de aproximadamente 1000 litros, dependendo da
demanda, ou seja, dependendo da quantidade de pacientes, do número de sessões de
hemodiálise realizadas por dia e do tempo de cada uma e, consequentemente da quantidade
de água utilizada para o tratamento. O volume de água rejeitada também é influenciado pela
quantidade de água do reservatório, que possui sensores de nível, ou seja, se há água
suficiente nesse tanque, os sensores não disparam e, desta forma, a osmose reversa não é
ligada e não há produção e nem descarte de água.

3.3 ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DA ÁGUA
3.3.1 Determinação da quantidade de pacientes em tratamento dialítico
Foi registrada a quantidade de pacientes e de sessões de hemodiálise realizadas, assim
como o tempo médio de cada uma, em um período de 30 dias. Esse registro foi importante
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para que esses números pudessem ser relacionados ao período de maior e menor descarte de
água rejeitada pelo sistema de osmose reversa nesse mesmo período.

Quadro 4 - Exemplo de ficha utilizada para registros de pacientes em diálise.
CONTAGEM DIÁRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE
DATA

NÚMERO DE PACIENTES

TEMPO DE DIÁLISE (MÉDIA DE
4H/PACIENTE

Fonte: Autoria própria.

3.3.2 Determinação do volume de água de rejeito
Para investigar a potencialidade da reutilização da água do rejeito, foi necessário
investigar quantitativamente o volume total desprezado pelo sistema de tratamento, rejeito
este que é descartado diretamente na rede de esgoto público
A vazão descartada será determinada por leituras diárias através de um hidrômetro
instalado na canalização de água rejeito do aparelho de osmose reversa, em um período de
trinta dias, coincidindo com o período de contagem do número de pacientes em tratamento.
Essa leitura foi feita sempre no mesmo horário para que a análise do descarte nas 24 horas
fosse o mais exato possível.

Figura 6 - Hidrômetro instalado na canalização de saída do rejeito da Osmose Reversa.

Fonte: Arquivo Pessoal
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O hidrômetro faz uma leitura fidedigna do volume diário descartado, em metros
cúbicos (m3) e em litros, sempre que o equipamento de osmose reversa estiver em produção.
Os registros foram feitos em formulários próprios e estão disponíveis exclusivamente para
os pesquisadores e colaboradores da pesquisa.
Com a determinação do volume do rejeito, número de pacientes e, baseado nos dados
do equipamento de osmose reversa, foi possível também estimar o volume de água tratada
produzida para atender os pacientes em diálise. O Quadro 5 mostra o exemplo de ficha
utilizada para registros da leitura do hidrômetro na saída do rejeito.

Quadro 5 - Exemplo de ficha utilizada para registro das leituras diárias do hidrômetro
MEDIDA DO DESCARTE DA ÁGUA DE REJEITO PELO HDRÔMETRO
DATA

HORA

LEITURA DO
HIDRÔMETRO
(M3)

VOLUME
REJEITADO
EM LITROS
(24H)

REALIZADO
POR

Fonte: Autoria própria.

3.3.3 Caracterização qualitativa e análises da água de rejeito
Após ter o volume de água do rejeito através dos hidrômetros e do volume de água
produzida (permeado) por estimativa conhecidos, foram realizadas coletas de amostras da
água do rejeito, visando não somente confirmar se a reutilização desta água é segura para
fins menos nobres, como também identificar outras aplicações para seu uso.
As amostras da água de descarte foram analisadas em laboratório externo ao hospital,
mais precisamente no Núcleo de Análises de Águas, Alimentos e Efluentes (NAAE), que
faz parte do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em Natal-RN, sendo que foram
coletadas em três recipientes de 1L e três de 250 ml, estéreis para análises microbiológicas,
devidamente identificadas pelo pesquisador responsável e, em seguida, transportadas
imediatamente ao laboratório em maleta térmica com gelo.
Foram analisados os seguintes parâmetros:
• Análise microbiológica (bactérias heterotróficas, coliformes fecais, coliformes
termotolerantes);
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• Análise físico-química (amônia, cloreto, cloro residual livre, dureza total, ferro
total, nitrato e nitrito, sulfato, sólidos dissolvidos totais, turbidez, potencial
hidrogeniônico (ph);
• E características organolépticas, sendo que estas últimas foram aferidas pelo
próprio pesquisador e responsável técnico do setor.
As metodologias de determinação analítica de cada parâmetro seguiram o Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2012). As avaliações
dos parâmetros seguiram as referências da portaria MS-2914/11, associados à NBR
13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos
efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

3.3.4 Avaliação das alternativas possíveis para o reúso da água rejeitada.

Após análise do volume descartado no tratamento de água pela osmose reversa e após
análises qualitativas dessa água, foi realizada uma avaliação criteriosa e levantamento de
onde e como a água de rejeito poderia ser reutilizada, de acordo com os critérios
estabelecidos pela NBR 13969/1997, suas classes e devidas aplicações.
Como este estudo trata-se de um diagnóstico situacional e de uma recomendação de
implementação, cabe à gestão hospitalar do HUOL a decisão de implementar o projeto de
reaproveitamento da água do rejeito, sendo que essa decisão contará também com a
participação das divisões de engenharia, que serão os responsáveis pelo planejamento da
estrutura adequada.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 AVALIAÇÃO DO VOLUME DA ÁGUA DE REJEITO ATRAVÉS DOS
HIDRÔMETROS

A partir da medição do volume de água através do hidrômetro instalado na canalização
de saída de água de rejeito do aparelho de osmose reversa, em um período de trinta dias,
entre os dias 16 de janeiro e 15 de fevereiro de 2017, foi possível verificar o volume de água
em litros descartados pelo processo de tratamento por osmose reversa no setor de
hemodiálise do HUOL, conforme apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 - Medida do descarte da água de rejeito pelo hidrômetro.
MEDIDA DO DESCARTE DA ÁGUA DE REJEITO PELO HDRÔMETRO
DATA

16/01/17
17/01/17
18/01/17
19/01/17
20/01/17
21/01/17
22/01/17
23/01/17
24/01/17
25/01/17
26/01/17
27/01/17
28/01/17
29/01/17
30/01/17
31/01/17
01/02/17
02/02/17
03/02/17
04/02/17
05/02/17
06/02/17
07/02/17
08/02/17
09/02/17
10/02/17
11/02/17
12/02/17
13/02/17
14/02/17
15/02/17
MÉDIA

HORA

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Fonte: Autoria própria.

LEITURA DO
HIDRÔMETRO
(M3)
00074115
00075033
00075424
00076909
00077541
00078137
00078330
00078457
00079574
00080060
00080880
00081286
00082201
00082265
00083205
00084472
00085308
00087230
00089977
00091078
00091146
00092262
00093122
00094094
00095178
00095940
00096890
00098394
00099003
00100271
00101377
27.312

VOLUME
REJEITADO
EM LITROS
(24H)
918
391
1485
632
596
193
127
1117
536
820
406
915
64
940
1267
836
1922
2747
1101
68
1116
860
972
1084
762
950
1504
609
1268
1106
-----910,4

REALIZADO
POR

Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Ronaldo
Ronaldo
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Ronaldo
Ronaldo
Cristianne
Ronaldo
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Ronaldo
Cristianne
Cristianne
Ronaldo
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Cristianne
Ronaldo
Cristinne
------
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Através dos dados do quadro acima, verificou-se que a média do volume de rejeito
descartado nesse período de estudo foi de 910, 4 litros por dia, um pouco inferior à média
conhecida de 1.000 litros diários rejeitados pela osmose reversa. Essa diferença deveu-se à
baixa demanda de pacientes nos meses de janeiro e fevereiro, atingindo o número de somente
218 sessões de diálise no período de estudo de 30 dias, sendo que este número pode chegar
a 250 ou até a 300 sessões de diálise nos meses de alta demanda, o que aumentaria
consideravelmente a quantidade de água produzida e desprezada como rejeito. No período
de 30 dias o volume total descartado foi de 27. 312 litros ou 27 m3.
A quantidade de pacientes e de sessões de diálise também foi registrada nesse mesmo
período, afim de estabelcer um referencial de consulta em função do volume de água
descartado, para comparar o número de pacientes ao período de maior e menor descarte de
água rejeitada pelo sistema de osmose reversa nesse mesmo período. O número de pacientes
e de sessões com os respectivos tempos de diálise é mostrado no Quadro 7 a seguir.
Quadro 7 - Contagem diária de pacientes em hemodiálise.
CONTAGEM DIÁRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE
Datla

Número de Pacientes

16/01/17
17/01/17
18/01/17
19/01/17
20/01/17
21/01/17
22/01/17
23/01/17
24/01/17
25/01/17
26/01/17
27/01/17
28/01/17
29/01/17
30/01/17
31/01/17
01/02/17
02/02/17
03/02/17
04/02/17
05/02/17
06/02/17
07/02/17
08/02/17
09/02/17
10/02/17
11/02/17
12/02/17

08
06
07
06
08
05
01
10
05
07
05
07
04
07
08
07
10
07
12
07
05
10
09
11
05
07
10
04

Tempo de Diálise (Média de
4h/Paciente/ dia
32 horas
24 horas
28 horas
24 horas
32 horas
20 horas
4 horas
40 horas
20 horas
28 horas
20 horas
28 horas
16 horas
28 horas
32 horas
28 horas
40 horas
28 horas
48 horas
28 horas
20 horas
40 horas
36 horas
44 horas
20 horas
28 horas
40 horas
16 horas
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13/02/17
14/02/17
TOTAL
MÉDIA

10
10
218
7

40 horas
40 horas
29 horas

Fonte: Autoria própria.

Observando os quadros 6 e 7, constatou-se que nem sempre um número maior de
pacientes significava maior quantidade de água de rejeito descartada. No dia 28 de janeiro,
por exemplo, foram realizadas 4 sessões de diálise para um descarte de apenas 64 litros nas
24h e no dia 4 de fevereiro foram 7 pacientes com descarte de 68 litros de rejeito, já no dia
2 de fevereiro aconteceu o contrário, foram realizadas as mesmas 7 sessões todas de 4 horas
de duração, sendo que o descarte de água foi bem maior, de 2. 747 litros.
Esta incongruência deveu-se ao fato de que a máquina de osmose reversa só é ligada
quando os níveis de água do reservatório de 1.300 litros encontram-se diminuídos ao ponto
de ativar os sensores de funcionamento, por esse motivo, pode ter havido pouca produção
de água mesmo com uma quantidade considerável de pacientes e de sessões de diálise no
dia. Já o descarte excessivo observado nos dias 1º e 2 de feveeiro, 1.922 e 2.747 litros
respectivamente, foi em consequência de esses dias coincidirem com os dias de desinfecção
do sistema, processo este relizado uma vez por mês e que demanda gasto extra de água.

4.2 AVALIAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO POR ESTIMATIVA
Para verificar se a quantidade de água desprezada pela osmose reversa era relevante,
foi essencial estabelecer a média de produção de água (permeado) por estimativa, ou seja, a
capacidade de produção da Osmose Reversa quando o equipamento encontrava-se em
funcionamento. Não foi possível instalar um hidrômetro na canalização da água produzida,
devido à grande possiblidade de contaminação; seria preciso, para este fim, um hidrômetro
de aço inoxidável ou material inerte de alto custo, o que inviabilizaria finaceiramente a
pesquisa.
Para se chegar aos dados necessários, buscou-se informações nos registros internos do
setor de hemodiálise do HUOL, referentes ao tratamento de água nesta clínica. Foram
analisadas as “Fichas de Análise Diária do Tratamento de Água”, sendo que foram
levantadas informações sobre o fluxo do permeado, que é o volume de água produzida pela
osmose reversa e o fluxo do concentrado, que é a água altamente salinizada descartada
durante o processo, no mesmo período de verificação do volume de água descartado através
dos hidrômetros e levantamento da quantidade de pacientes; os fluxos do permeado e do
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concentrado podem ser medidos através dos rotâmetros do próprio aparelho de osmose
reversa.
As fichas completas de ánalise diária do tratamento de água podem ser vistas nos
Anexos B e C deste documento e os dados extraídos, podem ser analisados na Tabela 5 a
seguir.
Tabela 4 - Registro do fluxo de permeado e do fluxo do concentrado verificados nos meses de
janeiro e fevereiro de 2017.
Data da Leitura
Fluxo do Permeado
Fluxo do Rejeito
Recirculação
(LPM)

(LPM)

(%R)

16/01/17

25

14

64%

17/01/17

25

18

58%

18/01/17

24

14

63%

19/01/17

25

14

64%

20/01/17

24

15

61%

23/01/17

23

25

48%

24/01/17

24

18

57%

25/01/17

25

17

59%

26/01/17

24

16

60%

27/01/17

25

18

58%

30/01/17

24

19

56%

31/01/17

23

18

56%

01/02/17

24

14

63%

02/02/17

23

17

57%

03/02/17

24

18

57%

06/02/17

24

16

60%

07/02/17

24

18

57%

08/02/17

25

18

58%

09/02/17

24

18

57%

10/02/17

25

19

57%

13/02/17

24

18

57%

14/02/17

24

17

58%

15/02/17

22

18

55%

Média

24

17

58%

Fonte: Arquivo da Hemodiálise
LPM (Litros Por Minuto).
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Através desses dados, foi possível conhecer o fluxo médio do permeado, ou seja, o
fluxo de água produzida nesse período. A médía do fluxo do permeado obtivo foi de 24 LPM
e a média do fluxo do concentrado (rejeito) foi de 17 LPM, o que significa dizer que a cada
minuto 24 litros de água eram produzidas e 17 litros de água eram descartadas, ou seja, 41%
da água era descartada.
Como no tanque reservatório existem sensores de nível que controlam o
funcionamento do equipamento, ou seja, quando o sensor está no nível mínimo, o
equipamento é ligado para produção e quando o tanque atinge o nível máximo, o mesmo
cessa a produção, isto impossiblita conhecer o tempo de produção diária da osmose reversa
e, consequentemente a produção total real. Contudo, pode-se conhecer essa produção de
água através dos dados das fichas, do conhecimento tácito e de estudos como o de Calheiros
e Silva, (2011), que confirmam que em média 40% do volume de água produzido é
descartado como rejeito, portanto, de acordo com os fluxos do permeado e do concentrado,
41% do volume da água foi descartado (910,4 litros), então 2.220 litros de água foram
produzidos, sendo que 1.309,6 litros utilizados na diálise de 7 pacientes (média por dia), ou
seja, 187 litros por paciente.
4.3 RESULTADOS ANALÍTICOS DAS AMOSTRAS DA ÁGUA DE REJEITO

As amostras da água de rejeito foram analisadas no Núcleo de Análises de Águas,
Alimentos e Efluentes (NAAE), que faz parte do Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN) em Natal-RN, tendo como resutados os apresentados na Tabela 6 a seguir e nos
Anexos D, E, F, G, H e I, onde se encontram os relatórios do laboratório na íntegra. Vale
ressaltar que as características organolépticas (cor, odor e sabor) foram verificados in loco
pelo pesquisador e pelo responsável técnico do setor de hemodiálise.

Tabela 5 - Resultado das análises enviadas a Laboratório externo
ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS
Parâmetro

Cloro
residual
Condutividade
Turbidez
pH

Unidade

Técnica
Utilizada

Limites
Permissíveis

mg/L
Cl2
µS/cm
NTU
ND

Colorimetria

2

Potenciometria
Turbidimetria
Potenciometria

ND
5
6,0-9,5

Resultado
1º
Amostra
< 0,05

Resultado
2º
Amostra
< 0,05

Resultado
3º
Amostra
< 0,05

403,00
1,22
6,96

401,00
1,02
6,88

403,0
1,02
6,84
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Sólidos
Totais
Dissolvidos
Dureza Total

mg/L

Gravimetria
Potenciometria

1.000

198

197

198

Titulometria

500

72,45

71,40

70,35

Colorimetria

1,5

0,19

0,18

0,19

Colorimetria

10,0

15,32

15,34

15,35

Colorimetria

1,0

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Colorimetria

0,3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Turbidimetria

250

4,85

5,25

5,06

71,54
Ausente
Ausente
Ausente

72,05
Ausente
Ausente
Ausente

Resultado
2º
Amostra
<1,1

Resultado
3º
Amostra
3,0

Cloreto
Cor
Odor
Sabor

mg/L
CaCO3
mg/L
NH3
mg/L
N
mg/L
N
mg/L
Fe+3
mg/L
SO4 2mg/L Cl̄
̄
̄

Parâmetro

Unidade

Técnica
Utilizada

Coliformes
Totais
Coliformes
Termotolerantes
Bactérias
Heterotróficas

NMP/1
00mL
NMP/1
00Ml
UFC/mL

Tubos
Múltiplos
Tubos
Múltiplos
Pour Plate

Nitrogênio
Amoniacal
Nitrato
Nitrito
Ferro
Sulfato

Titulometria
250
73,06
̄
̄
Ausente
̄
̄
Ausente
̄
̄
Ausente
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
Limites
Permissíveis
<1,1

Resultado
1º
Amostra
2,2

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

500

29

3

5

Fonte: Autoria própria
ND - Não determinado pela legislação.

Estes resultados apresentados na tabela acima foram comparados aos parâmetros
estabelecidos pela Portaria MS nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seus padrões de potabilidade, associados também à NBR 13969/1997 - Tanques sépticos Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. - Projeto,
construção e operação. A metodologia aplicada para as análises seguiu o Standard Methods
for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), conforme exigido na Portaria nº
2914/12.
Na sequência, estão listados os parâmetros e as respectivas discussões, baseados nos
laudos do laboratório e portarias supracitadas:
Cloro Residual: com resultados de <0,05 mg/L nas três amostras, sendo obrigatória
a manutenção de, no mínimo, 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido
de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede). Este resultado
é satisfatório para os padrões da qualidade da água tratada utilizada na preparação da solução
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de diálise, que deve ser de no máximo 0,1mg/L (vide quadro 1), mas para o reúso, de acordo
com a NBR 13.969/1997 é insatisfatório, porém, este

resultado não traz prejuízo à

viabilidade do reúso da água residuária, pois esta água pode passar por um pós tratamento e
ser adiconado cloro a ela.
Condutividade Elétrica: não há nenhum valor determinado pela legislação para
limites permissíveis, sendo que os resultaos foram bem próximos nas três amostras, 403
µS/cm em

duas amostras e 401 µS/cm em outra.

Turbidez: os valores foram satisfatórios nas 3 amostras, 1,22 NTU em uma e 1,02
NTU nas demais, sendo o valor máximo permitido de 5 NTU.
Sólidos Totais Dissolvidos: resultado igual a 198,0 mg/L em duas amostras e 197
mg/L em outra , sendo o valor máximo permitido de 1000,0 mg/L.
Dureza Total: os resultados foram iguais a 72,45 mg/L, 70,35 mg/L e 71,40 mg/L
sendo o valor máximo permitido de 500 mg/L, ou seja, adequados para os padrões de
potabilidade, entretanto este parâmetro não se encontra entre os elencados pela NBR
13.969/1997 para avaliar os padrões de qualidade da água para reúso.
Nitrogênio Amoniacal (amônia): com resultados de 0,19 mg/L e 0, 18 mg/L, sendo
o valor máximo permitido de 1,5 mg/L e o Limite de Quantificação do Método Analítico
Utilizado em 0,02 mg/L. Este parâmetro também não está entre os listados pela NBR
13.969/1997.
Nitrato: os resultados foram insatisfatórios, iguais a 15,32 mg/L,15,35 mg/L e 15,34
mg/L sendo o valor máximo permitido de 10,0 mg/L. Este resultado inviabiliza o reúso para
fins potávies, mas não o reúso para outros fins.
Nitrito: resultados < 0,10 mg/L para as três amostras, sendo o valor máximo permitido
é de 1,0 mg/L.
Ferro: com resultado < 0,05 mg/L para as três amostras, sendo o valor máximo
permitido de 0,3 mg/L.
Sulfato: os resultados foram 4,85 mg/L, 5,06 mg/L e 5,25 mg/L, compatíveis com o
valor permssível de 250 mg/L.
Cloreto: os resultados foram 73,06 mg/L, 72,05 mg/L e 71,54 mg/L, todos
compatíveis com o valor permitido de 250 mg/L.
Coliformes Totais: o valor máximo permitido pela Portaria nº 2914, de 12 de
dezembro de 2011, deve ser < 1.1 NMP/100ml, sendo que os resultados obtidos para as
amostras enviadas para laboratório, foram: < 1,1 NMP/100ml em uma amostra, 2,2
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NMP/100ml e 3,6 NMP/100ml. Como uma das amostras foi considerada viável, admite-se
que pode ter havido contaminação no momento da coleta, no entanto, este não foi o caso.
Após ter os resultados confirmados, estes foram repassados aos técnicos responsáveis
pelo tratamento da água no setor de hemodiálise, que acharam por bem, adiantar o período das
análises da água em laboratório também externo ao HUOL, e estas análises confirmaram a
contaminação da água por coliformes fecais, o que fez com que o aparelho de osmose reversa
fosse desativado até regularização; serão necessárias inspeções periódicas, desinfecção geral e
ter toda a canalização trocada, o que até o momento não aconteceu, sendo que a água para as
hemodiálises do setor, está sendo tratada através de aparelhos de osmose reversa portáteis.
Mesmo com esta contaminação, o reúso da água não é inviabilizado, pois isto pode ser
contornado com a adição de hipoclorito a 10%, além disso, os resultados apresentados a seguir,
para coliformes termotolerantes, tornaram a possibilidade do reúso mais factível.
Coliformes Termotolerantes: resultado menor que 1,1 NMP/100 ml para as três
amostras, sendo que os limites permissíveis pela Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011,
é também < 1,1 NMP, admitindo-se, portanto, a ausência de bactérias ou grupo pesquisado em
100 ml da amostra. Os limites aceitáveis de acordo com a NBR 13.969/1997 que trata das
classes de água de reúso, suas aplicações e padrões de qualidade é: < 200 NMP/100ml para a
classe 1, < 500 NMP/100ml para as classes 2 e 3 e < 5.000NMP/100ml para a classe 4.
Bactérias Heterotróficas: o resultado desta análise apresentou os seguintes
resultados, 3 UFC/ml, 5 UFC/ml e 29 UFC/ml para as três amostras. A metodologia utilizada
baseia-se na técnica Pour Plate, sendo que os limites permissíveis foram de até 500 UFC/ml
de acordo com Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Desta forma, observa-se que
a água de rejeto com relação a este parâmetro, mostra-se adequada.
Características Organolépticas: são as características de uma substância que podem
ser percebidas pelos nossos sentidos. As características observadas foram cor, odor e sabor
e para se chegar aos resultados das análises usou-se alguns materiais essenciais como, tubos
de ensaio tipo Becker de 100 ml e lupa para verificar a homogeneidade das amostras e a cor;
o odor foi verificado de forma natural (sensorial), já que muitas substâncias orgânicas tem o
cheiro extremamente característico, particularmente as de baixo peso molecular e; o sabor
foi de acordo com os padrões de potabilidade da água analisada. Portanto, através da
experiência do técnico responsável, pode-se chegar aos resultados descritos na Tabela 5.
Após conhecer e analisar todos esses parâmetros, passou-se à próxima fase, de
levantamento das possíveis alternativas para o reúso da água descartada pelo sistema de
osmose revresa.
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4.4 ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE REÚSO DA ÁGUA DESCARTADA PELO
SISTEMA DE TRATAMENTO POR OSMOSE REVERSA

Após conhecer os resultados das análises das amostras de água de rejeito, foi feito um
levantamento de como essa água poderia ser reutilizada. Este estudo teve como referência
para o reaproveitamento da água, a NBR 13.969/1997, com título “Tanques sépticos Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto,
construção e operação”. Apesar de esta norma ser muito abrangente, ela contempla o
reaproveitamento de água local em somente um tópico, todos os demais relacionam-se à
destinação de efluentes líquidos para lançamento em corpo receptor.
De acordo com os resultados das amostras analisadas em laboratório, a água descartada
pelo sistema de tratamento por osmose reversa do setor de hemodiálise do HUOL, é
totalmente aproveitável para pelo menos 3, das 4 classes de água de reúso e suas respectivas
aplicações, que podem ser vistas na Tabela 4. Não foi possível confirmar a reúso para a
classe 4, pois não houve quantificação do Oxigênio Dissolvido.
As principais aplicações das 4 classes das águas de reúso são:
Classe 1: lavagens de carros e outros usos com contato direto com o usuário, com
possível aspiração de aerossóis pelo operador;
Classe 2: lavagem de pisos, calçadas, irrigação de jardins, manutenção de lagos e
canais paisagísticos, exceto chafarizes;
Classe 3: descarga em vaso sanitários;
Classe 4: irrigação de pomares, cereias, forragens, pastagens para gado, e outros
cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual.
Avaliando essas 4 classes de aplicações da água de reúso, pode-se afirmar que a água
de rejeito analisada atende a maioria dos parâmetros da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro
de 2011, com exceção do cloro residual (limite permissível de 2,0 mg/L) e coliformes totais
(limite permissível < 1,1NMP/100ml), entretanto, este resultado não inviabiliza o reúso, já
que esta água pode passar por um pós tratamento, com adição de cloro e hipoclorito a 10%
no reservatório que será armazenada, adequando-se às exigências da portaria e da NBR
13.969/1997. A água de rejeito descartada pode ser reaproveitada no próprio setor de
hemodiálise e até em outros setores do HUOL de diversas formas, como na lavagem de
pisos e calçadas, descargas de vasos sanitários e irrigação de jardins.
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Vários estudos, como os desenvolvidos por Faria et.al., (2016), Ribeiro; SanchesPagliarussi; Ribeiro, (2016), Silva e Teixeira (2011) e Calheiros e Silva (2010), todos
comprovaram a viabilidade do reúso da água rejeitada pelo sistema de tratamento por osmose
reversa, tanto do ponto de vista microbiológico e físico-químico, quanto do volume de água
descartado como rejeito.
Será encaminhado um relatório final, do diagnóstico produzido, à gestão do Hospital
Universitário Onofre Lopes,

afim de orientar a implementação do reúso e fazer as

reomendações de uso. Este relatório pode ser encontrado no Apêndice A.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi verificar a viabilidade do reúso da água rejeitada pelo
sistema de osmose reversa no setor de hemodiálise do HUOL, através da determinação
analítica de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e do volume de água descartado.
A partir dos resultados, pode-se concluir que se descarta por dia 910, 4 litros e por mês
27.312 litros ou 27 m3 em média de água de rejeito, água esta com qualidade suficiente para
ser usada em diversas aplicações. Tanto do ponto de vista físico-químico quanto
microbiológico, os relatórios das amostras de água coletadas mostraram-se satisfatórios de
acordo com as exigências da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, e para
classificação em vários procedimentos de reúso, atendendo perfeitamente à três das quatro
classes sugeridas pela NBR 13969/1997. Esse volume descartado por mês parece ser
irrelevante, mas diante da gravidade da escassez de água no mundo, cada esforço em
preservar, em economizar e reaproveitar este recurso hídrico vital é importante e, se cada um
fizer sua parte, talvez se consiga garantir água para as gerações futuras.
Durante a pesquisa observou-se também a escassez de legislação brasileira quanto às
normatizações técnicas específicas para o reaproveitamento da água de reúso e, hoje, é
notória a urgência por uma legislação mais ampla a respeito do tema. A prática do reúso
deverá ser estimulada e uma normatização específica adequada será de fundamental
importância para conscientizar a população quanto à sua necessidade, para quebrar o
paradigma do desperdício e para garantir aos usuários uma água de qualidade, que atenda a
todos os requisitos da vigilância sanitária.
Optou-se por fazer uma tabela, que servirá como checklist, com as orientações e
recomendações à gestão hospitalar do Hospital Universitário Onofre Lopes para posterior
planejamento do reaproveitamento da água residuária do pós tratamento por osmose reversa
no setor de hemodiálise.

Tabela 6 - Orientações e Recomendações para o Reúso da Água de Rejeito do Pós Tratamento por
Osmose Reversa do Serviço de Hemoiálise do HUOL.
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA REÚ/SO DA ÁGUA DE REJEITO
✓

ORIENTAÇÕES
Fazer um estudo juntamente com o setor
de engenharia do HUOL para verificar a
estrutura necessária para implementação
do reúso, incluindo canalização para
passagem da água de rejeito;

✓

RECOMENDAÇÕES DE USO
Uso da água de rejeito nas atividades de
limpeza de piso do próprio setor de
hemodiálise;
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✓

Providenciar uma caixa d’água de pelo
menos 1.500 litros para armazenamento
da água de rejeito;

✓

Uso nas caixas de descargas de vasos
sanitários;

✓

Realizar o pós tratamento da água de
rejeito, adicionando à caixa d’água de
armazenamento, Cloro e Hipoclorito a
10%, como forma de controle
microbiológico.

✓

Uso para lavagens de calçadas e irrigação
dos jardins do hospital.

Fonte: Autoria Própria.

A água é um recurso natural inestimável, que deve ser valorizada com uso racional e
consciente e, a implementação de estratégias para o seu reaproveitamento é hoje uma
necessidade real, seja em orgãos públicos, órgãos privados ou em residências. Estudos como
este, sobre reúso da água devem ser estimulados, tendo em vista o grande interesse público,
em consequência da escassez preocupante nos dias atuais, pois o reúso além de gerar
economia, ainda promove a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
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APÊNDICE A - RELTÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
REALIZADO NO SETOR DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ONOFRE LOPES SOBRE O ESTUDO DA VIABILIDADE DO REÚSO DA ÁGUA
REJEITADA PELO SISTEMA DE OSMOSE REVERSA.
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Reltório Final do Diagnóstico Situacional Realizado no Setor de Hemodiálise do
Hospital Universitário Onofre Lopes

Equipe:
Pesquisadora: Cristianne Maia Lopes
Orientadora: Profa Dra Patrícia Borba Vilar Guimarães

Resumo: A crise hídrica é hoje um problema real que atinge milhões de pessoas e que tem
colocado a água como centro de grandes discussões e conflitos em todo o mundo e, é notória
a crescente preocupação com a preservação deste recurso que é essencial para o surgimento
da vida e principalmente à manutenção dela. Um relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU) publicado em março de 2015 afirma que, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo
podem encolher 40% até 2030, diante disto, é preciso melhorar urgentemente a gestão deste
recurso para garantir o abastecimento da população mundial. Na hemodiálise, a água exerce papel
primordial, pois é através do processo de tratamento por osmose reversa que é alcançado o grau
de pureza necessário ao tratamento dialítico, entretanto, este processo desperdiça água em
demasia, gerando gastos desnecessários e danos ao meio ambiente. Este estudo trata-se de uma
pesquisa descritiva análitica de abordagem qualitativa e quantitativa que teve como objetivo
principal, verificar a viabilidade do reaproveitamento da água rejeitada pelo processo de
tratamento por osmose reversa no setor de hemodiálise do hospital universitário Onofre
Lopes - Natal-RN. Para tanto foi necessário medir a quantidade de água descartada num
período de 30 dias e fazer a análise físico-química e microbiológica dessa água, para
confirmar a praticabilidade do reúso. Verificou-se que a média do volume de rejeito
descartado foi de 910, 4 litros por dia e os resultados das análises da água, tanto do ponto de
vista microbiológico quanto físico-químico, mostraram-se satisfatórios para classificação da
água em vários procedimentos de reúso, atendendo perfeitamente às quatro classes sugeridas
pela NBR 13969/97. Os resultados do estudo certamente serão úteis para auxiliar a gestão
hospitalar no que tange ao uso sustentável dos recursos hídricos, bem como ao seu melhor
reaproveitamento e, servirá também como estímulo e base de dados para uma futuras
pesquisas.

Natal
Setembro/ 2017
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1 INTRODUÇÃO
A crise hídrica é hoje um problema real que atinge milhões de pessoas e que tem colocado
a água como centro de grandes discussões e conflitos em todo o mundo e, é notória a crescente
preocupação com a preservação deste recurso que é essencial para o surgimento da vida e
principalmente à manutenção dela. Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)
publicado em março de 2015 afirma que, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem
encolher 40% até 2030, diante disto, é preciso melhorar urgentemente a gestão deste recurso para
garantir o abastecimento da população mundial.
Na hemodiálise, a água também exerce papel primordial, sendo que sem este recurso, o
tratamento diálitico não aconteceria e, a partir da Resolução da Diretoria Colegiada nº 154 de 2004,
o tratamento da água para utilização em centros de hemodiálise devem obrigatoriamente ser
realizado através do processo de osmose reversa, desta forma é alcançado o grau de pureza
necessário ao tratamento dialítico, entretanto, este processo desperdiça água (na forma de rejeito) em
demasia, gerando gastos desnecessários e danos irreparáveis ao meio ambiente.
Foi devido à escassez preocupante de água no Brasil e no mundo e ao seu grande desperdício
dentro das clínicas de hemodiálise, que surgiu o interesse por pesquisas que envolvem a promoção
da sustentabilidade, principalmente as que dizem respeito ao reaproveitamento da água., além da
adequação ao Decreto Federal nº 7.746 de 5 de junho de 2012, que orienta os órgãos públicos,
através de normas, a seguir os novos modelos de desenvolvimento sustentável.
Desta forma, pensou-se em desenvolver este estudo e com ele fechar um Diagnóstico sobre a
situação atual do desperdício de água gerado durante o tratamento desta pelo processo de osmose
reversa no setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal/RN.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral
Verificar a viabilidade do reaproveitamento da água rejeitada pelo processo de tratamento
por osmose reversa no setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes –
Natal/RN.
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1.1.2 Objetivos Específicos
- Medir a quantidade de água de rejeito gerada no processo de tratamento por osmose reversa,
estabelecendo um referencial de consulta em função do volume de água rejeitado diariamente
e a quantidade de pacientes;

- Realizar análises microbiológicas e físico-químicas da água do rejeito do processo de
tratamento de água por osmose reversa, de modo a verificar a qualidade da água para
reaproveitamento;

- Avaliar as alternativas possíveis para reutilização da água rejeitada;

- Propor à gestão do Hospital Universitário Onofre Lopes a implementação de estratégias para
o reaproveitamento da água rejeitada pelo sistema de osmose reversa.

2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa análitica descritiva de abordagem quali/quantitativa, onde
foram realizadas mensurações do volume da água de rejeito proveniente do sistema de
tratamento por osmose reversa do setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes
em Natal/RN, num período de 30 dias dias, através da instalação de um hidrômetro na saída da
água rejeitada pela osmose reversa, bem como foram realizadas análises físico-químicas e
microbiológicas desta água, afim de verificar a viabilidade do seu reaproveitamento na própria
instituição.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verificou-se por estimativa que o volume total de água produzido pelo processo de
tratamento por osmose reversa foi de 2.220 litros por dia, sendo que destes, 41% foi descartado
(910,4 litros) na forma de rejeito.
Os resultados das análises da água, tanto do ponto de vista microbiológico quanto físicoquímico, mostraram-se quase todos satisfatórios para a classificação da água em vários
procedimentos de reúso, atendendo perfeitamente a pelo menos três das quatro classes sugeridas
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pela NBR 13969 (ABNT, 19/97), Norma Brasileira que serviu como base para o estudo do
reúso da água. A única exceção para os parâmetros físico-químicos foi o encontrdo para o Cloro
Residual, onde obteve-se resultado < 0,05 mg/L para as três amostras, sendo obrigatória a
manutenção de, no mínimo, 2 mg/L de cloro residual. Este resultado é satisfatório para os
padrões da qualidade da água tratada utilizada na preparação da solução de diálise, que deve
ser de no máximo 0,1mg/L, porém para o reuso, de acordo com a NBR 13.969/1997 (> 0,5
mg/L) é insatisfatório, porém, este resultado não traz prejuízo à viabilidade do reuso da água
residuária, pois esta água pode ainda passar por um pós tratamento e ser adicionado cloro a ela.
Do ponto de vista microbiológico houve também uma alteração, com relação aos
Coliformes Totais, que também tiveram seus resultados superiores aos valores permissíveis
para duas amostras: < 1,1 NMP/100ml em uma amostra, 2,2 NMP/100ml e 3,6 NMP/100ml,
sendo que o valor máximo permitido pela Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, deve
ser < 1.1 NMP/100ml, entretanto este parâmetro não consta na NBR 13.969. Mesmo com esta
contaminação, o reúso da água não é inviabilizado, pois isto pode ser contornado com a adição
de hipoclorito a 10%, além disso, os resultados para Coliformes Termotolerantes, parâmetro
contemplado na NBR 13969/97 foram satisfatórios, tornarando ainda mais factível a
possibilidade do reúso.
Estarão disponíveis no Anexo I, a Tabela 1, com as classes de água de reúso definidas
pela NBR 13969/ 1997, padrões de qualidade e aplicações e no Anexo II, a Tabela 2, com todos
os resultados das análises das amostras de água encaminhadas para laboratório externo ao
HUOL.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o objetivo deste estudo, que foi verificar a viabilidade do reuso da água
rejeitada pelo sistema de Osmose Reversa no setor de hemodiálise do HUOL foi alcançado. A
água rejeitada, num volume considerável de 910,4 litros por dia, mostrou-se perfeitamente
viável para reaproveitamento em vários procedimentos de reúso, atendendo aos padrões de
qualidade de três das quatro classes sugeridas pela NBR 13969/1997.
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5 ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO À GESTÃO HOSPITALAR
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REÚSO DA ÁGUA DE REJEITO

5.1 ORIENTAÇÕES
- Fazer um estudo juntamente com o setor de engenharia do HUOL para verificar a estrutura
necessária para implementação do reúso, incluindo canalização para passagem da água de
rejeito;
- Providenciar uma caixa d’água de pelo menos 1.500 litros para armazenamento da água de
rejeito;
- Realizar o pós tratamento da água de rejeito, adicionando à caixa d’água de armazenamento,
Cloro e Hipoclorito a 10%, como forma de controle microbiológico.

5.2 RECOMENDAÇÕES DE USO:
- Uso da água de rejeito nas atividades de limpeza de piso do próprio setor de hemodiálise;
- Uso nas caixas de descargas de vasos sanitários;
- Uso para lavagens de calçadas e irrigação dos jardins do hospital.
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ANEXO I

Tabela 1. Classes de água de reúso pela NBR 13969/ 1997 e padrão de qualidade
Classe das águas de reúso
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Fonte: ABNT (1997)

Aplicações
Lavagem de
carros e
outros usos
com contato
direto com o
usuário
Lavagem de
pisos,
calçadas e
irrigação de
jardins,
manutenção
de lagos e
canais
paisagísticos,
exceto
chafarizes
Descarga em
vasos
sanitários
Irrigação de
pomares,
cereais,
forragens,
pastagem
para gados e
outros
cultivos
através de
escoamento
superficial
ou por
sistema de
irrigação
pontual

Padrões de qualidade
Turbidez < 5 µT Coliformes
Termotolerantes < 200 NMP/100 mL
Sólidos Dissolvidos Totais < 200
mg/L pH entre 6 e 8 Cloro residual
entre 0,5 e 1,5 mg/L

Turbidez < 5 µT Coliformes
Termotolerantes < 500 NMP/100 mL
Cloro residual superior a 0,5 mg/L

Turbidez < 10 µT Coliformes
Termotolerantes < 500 NMP/100 mL

Coliformes Termotolerantes < 5.000
NMP/100 mL* Oxigênio dissolvido >
2,0 mg/L
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ANEXO II
Tabela 2 - Resultado das análises enviadas a Laboratório externo
ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS
Parâmetro

Cloro
residual
Condutividade
Turbidez
pH
Sólidos
Totais
Dissolvidos
Dureza Total

Unidade

Técnica
Utilizada

Resultado
1º
Amostra
< 0,05

Resultado
2º
Amostra
< 0,05

Resultado
3º
Amostra
< 0,05

mg/L
Cl2
µS/cm
NTU
ND
mg/L

Colorimetria

2

Potenciometria
Turbidimetria
Potenciometria
Gravimetria
Potenciometria

ND
5
6,0-9,5
1.000

403,00
1,22
6,96
198

401,00
1,02
6,88
197

403,0
1,02
6,84
198

Titulometria

500

72,45

71,40

70,35

Colorimetria

1,5

0,19

0,18

0,19

Colorimetria

10,0

15,32

15,34

15,35

Colorimetria

1,0

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Colorimetria

0,3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Turbidimetria

250

4,85

5,25

5,06

71,54
Ausente
Ausente
Ausente

72,05
Ausente
Ausente
Ausente

Resultado
2º
Amostra
<1,1

Resultado
3º
Amostra
3,0

Cloreto
Cor
Odor
Sabor

mg/L
CaCO3
mg/L
NH3
mg/L
N
mg/L
N
mg/L
Fe+3
mg/L
SO4 2mg/L Cl̄
̄
̄

Parâmetro

Unidade

Técnica
Utilizada

Coliformes
Totais
Coliformes
Termotolerantes
Bactérias
Heterotróficas

NMP/1
00mL
NMP/1
00Ml
UFC/mL

Tubos
Múltiplos
Tubos
Múltiplos
Pour Plate

Nitrogênio
Amoniacal
Nitrato
Nitrito
Ferro
Sulfato

Limites
Permissíveis

Titulometria
250
73,06
̄
̄
Ausente
̄
̄
Ausente
̄
̄
Ausente
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Fonte: Autoria própria
ND – Não determinado pela legislação.

Limites
Permissíveis
<1,1

Resultado
1º
Amostra
2,2

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

500

29

3

5
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ANEXOS
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA DO GERENTE DE ENSINO E PESQUISA –
HUOL/EBSERH PARA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À SALA DE OSMOSE
REVERSA.
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DO GERENTE DE ENSINO E PESQUISA –
HUOL/EBSERH PARA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À SALA DE OSMOSE
REVERSA.
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ANEXO C – FICHAS DE ANÁLISE DIÁRIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO
MÊS DE JANEIRO.
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ANEXO D – FICHAS DE ANÁLISE DIÁRIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO
MÊS DE FEVEREIRO.
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ANEXO E – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA

89

ANEXO F – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA.
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ANEXO G – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA.
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ANEXO H – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA.
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ANEXO I – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA.
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ANEXO J – LAUDOS LABORATORIAIS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NA ÍNTEGRA.

