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UM DESAFIO 
PARA TODOS

NESTE ANO, A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS TRAZ O TEMA “ÁGUA RESIDUAL” 
E APRESENTA PROPOSTAS QUE PODEM SER FEITAS TANTO EM CASA QUANTO NAS 
INDÚSTRIAS E NA AGRICULTURA 

Larissa Viegas
larissaviegas@opovo.com.br

D
esde 1992, o dia 22 de 
março traz à tona discus-
sões acerca de um bem 
que essencial: a água. 
Criado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), o Dia Mun-
dial da Água apresenta reflexões, cons-
cientiza e sugere medidas práticas para 
resolver a carência que o planeta tem 
do recurso. Em 2017, o tema trabalhado 
é “Água Residual” e a proposta é im-
plementar políticas de saneamento e 
solicitar mudanças de hábitos de todos. 

Como o próprio nome diz, águas 
residuais são aquelas que resultam 
de algum processo e são descarta-
das. Além de ter suas características 
naturais alteradas, elas possuem uma 
quantidade considerável de poluentes. 
As águas residuais podem ser domésti-
cas, industriais, por escorrência urba-
na (uma mistura das domésticas com 
industriais e/ou de escoamento fluvial, 
além de regas, chuvas e de pavimentos 
públicos), e de infiltração e turísticas 
(com características sazonais, prove-
nientes de estabelecimentos hoteleiros 
ou complexos turísticos isolados).

 Segundo a ONU, as águas do mun-
do inteiro recebem, diariamente, mi-
lhões de toneladas de resíduos agrí-
colas e industriais e esgoto tratado 
inadequadamente. Os resultados são 
surpreendentes: anualmente, morrem 

mais pessoas das consequências des-
sas águas do que de todas as formas de 
violência, incluindo a guerra. A conta-
minação é prejudicial para os ecossis-
temas naturais (fauna e flora), gerando 
consequências para a saúde humana, a 
biodiversidade e a produção alimentar, 
como nos setores da pesca.

Para a Organização, essas águas 
podem ter novos destinos ao invés 
dos rios e afluentes. A indústria e 
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outros setores que não precisam de 
água potável como insumo são algu-
mas alternativas, assim como siste-
mas de aquecimento e resfriamento. 
Outra forma para evitar o desperdício, 
conforme explica a ONU, é a coleta de 
água de chuva para irrigação, lavagem 
de veículos e banheiros.  

BONS DESTINOS
No Ceará, as águas residuais são 

de responsabilidade da Companhia de 
Água e Esgoto do Estado do Ceará, a 
Cagece. O principal processo é o usu-
al, que realiza tratamentos das águas 
segundo os padrões de qualidade exi-
gidos e as dispõem de forma adequa-
da nos rios do Ceará. Porém, segundo 
Ronner Gondim, superintendente de 
sustentabilidade da Companhia, a Ca-
gece “tem buscado há um certo tempo 
trabalhar projetos que possam reutili-
zar essas águas para fins não-potáveis, 
como irrigação, e aplicação na indús-
tria”. Para tanto, o investimento em 
pesquisa está cada vez maior, aumen-
tando a segurança para a execução de 
projetos em escala real. 

Gondim afirma que para a agricul-
tura há um projeto de reúso em desen-
volvimento em Crateús, que propor-
ciona a troca de conhecimentos, com 
a Cagece entrando com o manejo e a 
tecnologia e a associação envolvida, 
com a experiência. “A Cagece fornece 
o efluente tratado com as análises la-

ÁGUA EM 
NÚMEROS
Confira as consequências do 
mau uso da água no presente e 
no futuro:

2 Mais de 80% do esgoto 
produzido pelos seres humanos 
volta à natureza sem ser tratado;

2 1,8 bilhão de pessoas 
bebem água oriunda de 
fontes contaminadas por 
fezes, correndo o risco de 
contrair doenças como cólera, 
poliomielite e disenteria;

2 842 mil mortes são causadas 
anualmente pela falta de 
saneamento, higiene e consumo 
de água imprópria;

2 663 milhões de pessoas 
vivem hoje sem acesso a fontes 
de água potável onde moram;

2 2030 é o ano em que a 
demanda por água deve ser 50% 
maior que a atual, necessitando, 
assim, de mais esforços para 
melhorar sistemas de coleta, 
tratamento e reaproveitamento;

2 70% da população mundial 
estará vivendo nas cidades em 
2050 (hoje são 50%). Porém, 
hoje, a maioria das cidades dos 
países em desenvolvimento não 
possui infraestrutura adequada 
nem recursos para administrar as 
águas residuais de forma eficiente 
e sustentável.

Dados: Organização das Nações 
Unidas

FOCO
NA ÁGUA
Segundo estimativas da própria 
ONU, um bilhão de pessoas não 
têm acesso a um abastecimento 
de água suficiente. Para eles, 
o aceitável é que uma fonte 
forneça 20 litros de água por 
pessoa por dia, a uma distância 
de até mil metros. As fontes 
são ligações domésticas, fontes 
públicas, poços, fossos, nascentes 
e coleta de água pluvial. 

Para tratar apenas da água e 
das metas relacionadas a ela, 
o Conselho Diretor Executivo 
(CEB), órgão de coordenação 
do sistema inteiro das Nações 
Unidas, criou, em 2003, a ONU 
Água. Segundo a Organização, 
a falta de acesso ao recurso 
por essas pessoas em todo o 
mundo faz com que ele seja uma 
preocupação de todos.

boratoriais necessárias e os outros ato-
res com os conhecimentos agrícolas”, 
completa. Ele prevê que em abril a do-
cumentação necessária já estará com-
pleta para a Companhia por em prática 
o projeto. 

Na região litorânea do Estado há 
também, conforme explica o superin-
tendente, um centro de reúso que está 
sendo requalificado em Aquiraz. “[Ele] 
funcionou para fins de pesquisa, mas 
por meio de um recurso da Agência Na-
cional de Águas [ANA] iremos requalifi-
car a área para o centro de treinamen-
to”, diz. Assim, com as demonstrações 
e as transferência de conhecimentos, 
setores agrícolas irão aprender a fazer 
o reúso de forma segura.

Em paralelo, um projeto visa apro-
veitar esgotos de Fortaleza para o com-
plexo industrial do Pecém. Está sendo 
estudada a viabilidade técnica e econô-
mica da ideia e, caso seja aprovada, a 
Cagece deixaria de distribuir águas dos 
açudes para os fins industriais da re-
gião. De projetos concretizados, o Ceará 
já dispõe da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Gavião, a maior do Estado, 
que conta com recirculação de água de 
lavagem dos filtros, aproveitando cerca 
de 300 litros de água por segundo, um 
fornecimento equivalente ao utilizado 
em uma cidade como Sobral. 

“Estamos inseridos no semiárido, 
então entendemos que a água de reú-
so deve ser uma política de estado, uma 

prática consolidada. E é isso que temos 
tentado fazer com o projeto, não só na 
agricultura, mas no industrial e nas nos-
sas estações de tratamento. [Queremos] 
gerar efluentes tratados que possam 
ser recuperados para uma reutilização 
diferente ou retornar para o processo”, 
completa o superintendente.
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O BOM USO 
COMEÇA EM CASA
ALÉM DO GOVERNO E DAS GRANDES INDÚSTRIAS, ECONOMIZAR E 
REUTILIZAR ÁGUA É UMA INICIATIVA QUE CADA CIDADÃO DEVE TER 
DENTRO DE SUA PRÓPRIA CASA. PARA AJUDAR, A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE (SEUMA) DÁ UMA SÉRIE DE DICAS

O 
Programa Reciclando 
Atitudes – realizado pela 
Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Urbanismo 

e Meio Ambiente (Seuma) - promove 
o uso consciente da água. Através de 
atividades em escolas e comunidades, 
ações de educação ambiental são le-
vadas à sociedade a fim de orientá-la 
sobre como economizar água.

Nessas ações, diversas dicas de 
economia e reúso de água são ensi-
nadas, como verificar se não há vaza-
mentos. Dentre as principais medidas 
ensinadas pelo programa estão:

APROVEITE O PERÍODO DE CHUVAS E 
REAPROVEITE ÁGUA
A água da chuva não é apropriada para 
o consumo, mas pode ser usada para 
fins de irrigação de plantas, limpeza 
da casa e lavagem de carros. Portanto, 
quando chover, bacias e baldes podem ser 
utilizados para fazer a captação da água. 
Hoje em dia, existem sistemas de reúso 
elaborados, feitos com caixas d’água, 
mangueiras e outros mecanismos. 

USE A ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR
Direcione a mangueira da máquina para o 
descarte de água ainda aproveitável para a 
pia ou para recipientes destinados ao reúso 

dessa água. Ela pode ser utilizada para a 
lavagem de carros, calçadas, quintais e 
descargas. Essa simples medida já pode 
diminuir o desperdício em até 50%.

COLOQUE BALDES DENTRO DO BOX
Essa água acumulada dos respingos pode ser 
reutilizada na limpeza doméstica, inclusive do 
próprio banheiro.

INSTALE SISTEMAS DE REÚSO NO 
TELHADO
A água pode ser absorvida e direcionada 
para cisternas e para um posterior processo 
de decantação e cloração. Depois de 
passar por essas etapas, a água pode ser 
reaproveitada em tarefas que não exigem o 
uso de água potável.

CONSTRUA UM RESERVATÓRIO
Construa um reservatório doméstico. Esse 
tipo de sistema serve para reaproveitar não 
só a água da chuva, como também a água do 
chuveiro e da máquina de lavar roupas. 

Fonte: Programa Reciclando Atitudes - Seuma
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O FUTURO 
PREOCUPADAS COM

EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA MINERAL INVESTEM EM 
TÉCNICAS E TRATAMENTOS PARA ÁGUAS RESIDUAIS

A ÁGUA É 
UMA RIQUEZA 
INQUESTIONÁVEL E 
ÚNICA, PRECISA SER 
USADA DE FORMA 
RACIONAL ...

MR.WATER / SHUTTERSTOCK

Diuliano de Freitas
ESPECIAL PARA O POVO
diulianofreitas@opovo.com.br

Sabryna Esmeraldo
sabryna@opovo.com.br

T
ratando-se de preserva-
ção ambiental, a água 
sempre será um elemen-
to vital nesse cenário. 
No processo industrial 

de águas minerais, então, deve ser 
constante a preocupação com o uso 
adequado da água, o que pode ser al-
cançado por meio de projetos de reu-
tilização de águas residuais. Se tra-
tadas da maneira correta, as águas 

residuais podem ser devolvidas ao 
meio ambiente. O reúso reduz a de-
manda dos mananciais e empresas 
cearenses já implantaram iniciativas 
do gênero para diminuir os impactos 
causados ao planeta. 

SEM DESPERDÍCIO 
Todo o manuseio da água está 

no radar da Naturágua, produtora 
de água mineral. “A água é uma ri-
queza inquestionável e única, precisa 
ser usada de forma racional, sendo, 
por isso, fundamentais a redução e o 
controle do lançamento de efluentes 
industriais no meio ambiente, como 
uma das formas de cooperação e par-
ticipação no desenvolvimento susten-

tável”, afirma a diretora da Naturá-
gua, Aline Telles.

Visto que a matéria-prima dos 
produtos Naturágua é exclusivamen-
te água mineral, sem nenhuma adição 
ou retirada de quaisquer produtos, a 
água residual resultante do processo 
é basicamente aquela proveniente 
da lavagem das embalagens, ocasio-
nando um impacto pequeno. Ainda 
assim, a empresa decidiu implantar 
uma Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), garantindo 100% 
da reutilização da água residual. O 
projeto, inclusive, surgiu logo após a 
Naturágua receber a certificação em 
segurança de alimentos ISO 22000. 
“Somos a única empresa no Brasil a 
ter essa certificação, vimos a neces-
sidade de validar nossos valores e 
nossa preocupação com a sustentabi-
lidade”, conta Aline Telles.
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MR.WATER / SHUTTERSTOCK

O processo consiste nas seguintes 
etapas: a água (que no setor de águas 
minerais também deve ser mineral) 
para pelo chamado rinser (máquina 
enxaguadora para garrafas de vidro 
ou pet), no caso de embalagens des-
cartáveis; e pela lavadora, no caso 
das embalagens retornáveis; e é en-
viada para peneiras. Em seguida, a 
água segue para um tanque de 40 
mil litros e, então, para uma sequên-
cia de filtros, onde passará por retira-
da de material particulado, correção 
de PH, gosto e odor. Após tratada, a 
água é distribuída para reutilização 
em banheiros e jardinagem. Para o 
futuro, a empresa tem como meta 
implantar a Certificação ISO 14000. 

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA 
NA IRRIGAÇÃO

Na empresa Serra Grande tam-
bém são desenvolvidas ações visando 
melhor cuidado com a água e, con-
sequentemente, com o meio ambien-
te. “O nosso projeto de preocupação 
com o meio ambiente consiste em 

reaproveitar a água utilizada durante 
todo o processo de industrialização, 
e essa água é utilizada como irriga-
ção”, explica a gerente de marketing 
Andrezza Dantas Lopes. 

Na companhia, após a pré-lava-
gem dos garrafões, a água passa por 
um processo de tratamento onde é 
reaproveitada no processo de irriga-
ção de jardins da empresa. O projeto 
de reaproveitamento foi implantado 
pela instituição desde a sua funda-
ção, e existe de forma contínua. ”A 
nossa intenção é de que a base de 
tratamento das águas residuais seja 
uma forma de devolvê-las para con-
sumo, diminuindo os impactos ao 
meio ambiente”, conta Andrezza.

Para o futuro, a porta-voz da Serra 
Grande afirma que a empresa seguirá 
investindo no tratamento de águas re-
siduais, buscando formas de minimizar 
impactos ao meio ambiente. “É de ex-
tremo interesse da nossa empresa am-
pliar o tratamento das águas residuais, 
fazendo com que o ecossistema, fauna e 
flora não sejam prejudicados”, finalizou. M
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