Proposta do Plano de Ação para Instituir uma Política de Reúso de
Efluente Sanitário Tratado no Brasil (Projeto)
Ministério das Cidades
e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA
Acordo de Empréstimo No. 8074-BR – Banco Mundial

Dia 8 de agosto de 2018
7° ENA – Encontro Nacional das Águas

São Paulo
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Foco
Reúso interno e externo de efluente sanitário tratado para várias aplicações

Reúso Agrícola para Irrigação: ETE
Atotonilco, Cidade de México, México

Reúso Urbano: Placa Obrigatória para
Informação ao Público em Pittsburg, CA, EUA

Reúso Industrial: Planta Nuclear de
Palo Verde, CA, EUA; Produção de
água de reúso no Aquapolo, SP, Brasil

Reúso Potável Indireto: Projeto de recarga de
aquífero em Pasco County, FL, EUA

* Este Projeto não focou em outras fontes de água “não convencionais”, como reúso de água de processo,
uso de água de chuva ou reúso de águas cinzas.
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Impulsionadores do Reúso
Necessidade de melhorar a
disponibilidade e segurança hídrica
no Nordeste e nos grandes centros
urbanos, aumento da população, e
efeitos das mudanças climáticas

Balanço Hídrico – Demandas de 2016, Ano
Hidrológico Normal

+
Solução comprovada em certos
contextos, já em andamento no Brasil
(de maneira limitada)
+
Oportunidades de sinergias para
fortalecer os setores de recursos
hídricos e saneamento no Brasil
+
Outros (projetos de lei,
demanda da indústria)

Fonte: Balanço hídrico quali-quantitativo do Brasil (ANA, 2016)
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Proposta de Política de Reúso de Efluente Sanitário Tratado
no Brasil
Visão

Avançar com a integração do reúso planejado no portfólio de fontes de
água disponíveis para diversos usos – contribuindo assim para a melhoria
da disponibilidade hídrica e promovendo melhores condições de saneamento
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Liderança no Âmbito Federal
Dada a visão proposta, o papel de liderança seguiria a estrutura do SINGREH

Fonte: ANA, 2011.
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Parceiros-chave
Exemplos

•
•

Municípios,
empresas e
associações do
setor de
saneamento
MCidades
(como representante das
cidades)
Aquapolo, CAGECE,
SANEPAR, CAESB, SANASA,
COMPESA, e outros
•
Profissionais
•
•
•

ABNT
ABES
Portal Tratamento
de Água

•

Reguladores

Usuários
•
•

CNI (indústria)
CNA (agricultura)

Governo /
Sociedade Civil

Federal: MCidades, CONAMA,
MS/FUNASA, Planejamento, MI,
MPF (como representante da
sociedade civil)
Estadual e Local: Secretárias de
recursos hídricos e comitês de
bacias hidrográficas críticas

•

Órgãos ambientais, de
recursos hídricos e de
saúde pública de Estados
críticos e agências de
bacias críticas
ABAR

•

Academia/
formadores de
opinião
•

CIRRA, EMBRAPA,
PROSAB, BRAMAR,
2030 Water
Resources Group
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Outros Elementos da Política Proposta
1. Visão
2. Princípios gerais
3. Meta e objetivos
4. Liderança e parceiros

5. Abordagens relativas as principais lacunas identificadas
– Visão, objetivos e indicadores gerais;
– Quadro regulatório para licenciamento de projetos
– Incentivos fiscais e financeiros
– Capacitação e informação
– Planejamento Estratégico/ Identificação de Projetos e Programas
– Uso da cobrança e outorga como instrumento de incentivo ao reúso
– Direito de uso do efluente sanitário
– Recuperação de custos/ Tarifa
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29 Ações Recomendadas no Âmbito Federal

Políticas, leis e
planejamento
(10 ações)

Instrumentos
econômicos
e financeiros
(5 ações)

Quadro
regulatório
(8 ações)

Capacitação e
informação
(6 ações)

Executores: MMA, ANA, MCID, MI, MS ou MCTIC – com liderança seguindo
preferencialmente a matriz institucional do SINGREH
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Principais Ações Imediatas (até 2020) Recomendadas no
Âmbito Federal
Fortalecimento da liderança

• Reforçar a governança, fortalecer a Resolução CNRH nº 54/2005 e monitorar sua
implementação – particularmente em Estados com bacias críticas

• Promover parcerias entre potenciais patrocinadores de projetos de reúso e órgãos
públicos relevantes

Criação de exemplos bem-sucedidos no Brasil

• Revisar/completar as leis federais existentes, particularmente a Lei das Águas e
Lei do Saneamento, para remover barreiras ao reúso não justificáveis

• Publicar e divulgar um manual de orientações como apoio técnico ao
desenvolvimento de regulamentação para reúso não potável no âmbito Estadual
(ou local)

• Estabelecer e gerenciar um programa de subsídios vinculado aos objetivos da
política proposta

• Manter acessibilidade aos programas de financiamento existentes
• Continuar selecionando e financiando programas de pesquisa alinhados com a
política proposta
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Produtos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Plano de Trabalho Ajustado (08/2016);
Experiências com Reúso (05/2017);
Critérios de Qualidade (08/2017);
Potencialidades de Reúso (10/2017);
Modelos de Financiamento (01/2018);
Plano de Ações/Política de Reúso
(01/2018);

VII. Resumo Executivo;
VIII. Estudo de Viabilidade de um Projeto de
Reúso Agrícola no Distrito Federal; e

IX.

Plano para Publicação de um Manual
de Orientações para Regulamentação
do reúso Direto Não Potável
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Proposta do Plano de Ação para Instituir uma Política de Reúso de
Efluente Sanitário Tratado no Brasil (Projeto)

Obrigada!
Contatos:
Helene Kubler – helene.kubler@jacobs.com – (21) 98112 5327
Sergio Abreu – sergio.abreu@cidades.gov.br – (61) 2108 1400
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