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RESUMO 

Devido ao aumento populacional e a necessidade de suprimento das demandas 
surgiram as grandes empresas em todo mundo, porporcionando a degradação 
ambiental e a escassez  dos recursos hídricos. Deve-se considerar que entre os 
bens de consumo da sociedade encontra-se a água, bem essencial à vida e cujo 
consumo não pode ser adiado. Porém, existem alguns instrumentos que buscam 
minimizar as perspectivas ruins do futuro, tais como o desenvolvimento de novas 
tecnologias capazes de garantir economia de recursos ambientais e a racionalização 
do uso desses recursos. Nesse contexto, o objetivo geral do estudo foi demonstrar 
as formas de reutilização de efluentes em particular o reuso do efluente de uma 
industria esmagadora de soja, localizada em Cuiabá,Mato Grosso. A empresa 
possue etapas de tratamentos eficientes que resultam em um efluente  de qualidade 
para o reuso.Os resultados laboratoriais obtidos demonstram a qualidade da água. a 
ser reutilizada. O trabalho apresentou uma forma de reuso do efluente de uma 
empresa em seu proceso industrial e a viabilidade ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Reuso, Efluente, Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CASE STUDY: REUSE OF INDUSTRIAL EFFLUENTE GENERAT BY SOYBEAN 

CLEANER IN CUIABÁ MATO GROSSO 

Due to the population increase and the need to supply the demands, large 
corporations have appeared all over the world, causing environmental degradation 
and scarcity of water resources. It must be considered that among the consumer 
goods of society is water, which is very essential to life and whose consumption can 
not be postponed. However, there are some instruments that seek to minimize bad 
prospects for the future, such as the development of new technologies capable of 
saving environmental resources and rationalizing the use of these resources. In this 
context, the general objective of the study was to demonstrate the ways of reuse of 
effluents in particular the reuse of effluent from an overwhelming soy industry, 
located in Cuiabá, Mato Grosso. The company has efficient treatment stages that 
result in a quality effluent for reuse. The laboratory results obtained demonstrate the 
quality of the water. to be reused. The work presented a form of reuse of the effluent 
of a company in its industrial process and the viability to the environment. 

Key words: Reuse, Effluent, Water.  
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1. INTRODUÇÃO      

 

A explosão demográfica e a preferência das cidades em detrimento do campo 

aumentou a demanda por bens e serviços, principalmente a grande demanda por 

alimento e produtos industrializados. Isso proporciona aumento do uso dos recursos 

naturais em grande escala, principalmente a água.  

Dadas as limitações das reservas hídricas de boa qualidade, para consumo 

humano, como rios, lagos, riachos, lagoas, lençol freático, etc , e as constantes 

atividades antrópicas que, em sua grande parte, poluem cada vez mais essas 

reservas, torna-se essencial fazer o seu uso de forma racional para se evitar 

desperdício e ao mesmo tempo, desenvolver atividades que lhe minimizem a 

degradação. 

Essa temática conforme apontada no referencial teórico em seus diferentes 

níveis de entendimento e aplicação ao contexto organizacional. Pode-se encontrar 

na literatura definições para água de reuso e conscientização do desperdício, o que 

demanda a construção de um modelo teórico que explicite como esses diferentes 

conceitos se articula e podem contribuir para o entendimento de propostas de 

desenvolvimento organizacional. 

Esse recurso é utilizado pelo homem cada vez mais frequente, além do 

surgimento de vida no planeta, ela é primordial para o desempenho metabólico dos 

seres vivos, desenvolvimento de diversas atividades, principalmente na agricultura e 

indústrias de beneficiamento. Dessa forma verifica-se o desenvolvimento de estudos 

e pesquisas específicos com a finalidade de amenizar os impactos ambientais 

causados pelos efluentes gerados no processo industrial bem como sua reutilização, 

dentre as quais as de extração de óleo de soja.  

A importância do trabalho consiste no fato de que atualmente águas 

industriais utilizadas em processos de extração de óleos vegetais no Brasil possuem 

potencial para a aplicação do conceito de Logística Reversa trazendo benefícios 

para a indústria e para o meio ambiente, dada a redução de consumo de água ligada 

à minimização de lançamento de efluentes líquidos em corpos receptores.  (SOUSA 

et al., 2016). 
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O consumo de água pelas indústrias é bem maior que o consumo doméstico 

e a utilização da água de reuso é considerado um controle de desperdício e 

minimização de consumo de água. O reuso de água reduz o consumo dos 

mananciais e os impactos no meio ambiente. A redução e boa reutilização da água 

leva a adquirir conscientização industrial, já que o mercado deve ser analisado não 

somente por produtos eficazes, mas também por uma organização que pensa no 

meio ambiente, sociedade e nas gerações futuras. 

Nesse contexto, o reuso de águas industriais tem sido utilizado no Brasil, uma 

vez que este processo traz inúmeros benefícios econômicos e ambientais. Por 

enquanto, não existe no país uma legislação que venha especificar os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos para comparação estipulada de aceitação desta 

prática (BRASIL 2012). 

Este estudo tem como objetivo avaliar reutilização de água do processo 

produtivo de uma indústria esmagadora de soja localizada no município de Cuiabá 

Mato Grosso tem como objetivos específicos. 

: 

 Avaliar e apresentar estratégias que visem a melhoria do uso da água e a 

prática do reuso em uma indústria esmagadora de soja. 

 Demonstrar que uso racional do reuso da água pode ser utilizado como 

uma ferramenta prática em um programa de gestão de águas e efluentes. 

 Apresentar resultados obtidos para a prática do reuso no caso em 

estudo. 

 Reutilizar internamente para fins de processos de retorno na produção 

industrial, para irrigação de plantios e limpezas das instalações da 

indústria tendo com objetivo economia de água. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Demanda de Consumo de Água 

 



9 

 

 

 Pode-se dizer que os três principais fatores que contribuíram para o aumento 

na demanda de água durante o século passado foram o crescimento demográfico, o 

desenvolvimento industrial e a expansão do cultivo irrigado. 

Wetzel (1983) destaca que a quantidade total de água doce armazenada em 

lagos e rios é de 126.200 km3 e o seu tempo de renovação pode alcançar até 100 

anos. Calculando-se a razão entre a quantidade total de água doce em rios e lagos, 

e a quantidade utilizada pelo homem, chegamos a um tempo de circulação próximo 

de 30 anos. Esse resultado é bastante inferior ao tempo de renovação em escala 

global, o que indica uma tendência desse recurso se tornar cada vez mais escasso. 

A abundância da água fez com que a necessidade do homem primitivo não 

fixasse suas moradias, fazendo assim em busca de localidades com grandes fluxos 

água. Essas movimentações tornaram se cada vez mais complicado devido ao 

aumento da população, resultando na necessidade das comunidades se 

disciplinarem reduzirem a utilização da água (MANCUSO e SANTOS 2003). 

AZEVEDO NETO et al. (1998) comentam que o uso industrial da água pode 

ser dividido em 4 (quatro) grandes categorias, que são: água utilizada como matéria-

prima, água usada no processo industrial, água empregada para resfriamento e 

água necessária para as instalações sanitárias, refeitórios etc. 

A água utilizada na indústria pode ser proveniente de manancial superficial ou 

subterrâneo, sendo tratada ou condicionada de acordo com as exigências de cada 

setor ou linha de produção da indústria. 

O consumo de água é variável com o tipo de indústria, as técnicas, processos 

e equipamentos utilizados nas etapas de processamento, os sistemas de tratamento 

e com recirculações e reaproveitamentos internos. 

Na maioria das indústrias é preciso diminuir a carga poluente / contaminante 

(vazão x concentração) lançada nos corpos d’água para atender as recomendações 

do CONAMA n°430/2011. Para isso, uma das medidas é a redução da vazão do 

efluente líquido, o que pode ser conseguido alterando o consumo de água, 

eliminando as perdas e desperdícios e implementando medidas para o reuso da 

água. 
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Mierzwa e Hespanhol (2005) destacam que o reuso é utilização dos efluentes 

tratados nas respectivas estações de tratamento ou, ainda o uso direto de efluentes 

em reposição á fonte de água normalmente explorada. A aceitação deste 

procedimento contribui com a redução do volume de água captado e do efluente 

gerado pela indústria. A aplicação do uso de efluentes tratados ou não são para 

finalidades benéficas, como irrigação, finalidades urbanas não potáveis e uso 

industrial.  

 

2.2  Água de Reuso e Conscientização 

 

A água de reuso é remanescente da água que já tenha sido utilizada em 

outras atividades, para reutilização em atividades menos exigentes, evitando o 

desperdício da água e agregando valor no cotidiano da organização, consiste na 

pratica da água de reuso (METCALF EDDY, 2003). Por outro lado, Hespanhol 

(2002). 

Leme (2010) enfatiza que mesmo as pessoas sabendo da importância dos 

recursos naturais, nem todos compreendem que um dos pontos para diminuir o 

desperdício de água vem da conscientização de cada um, com a diminuição do 

consumo e identificação de sistemas eficientes com o objetivo de melhorar a 

sobrevivência diante do problema da escassez de água que vivenciamos 

atualmente, pois as empresas devem tomar as providencias necessárias de redução 

no consumo de água. 

 Existem diversas medidas para uso racional de água, esse é um recurso 

natural mais importante. Deve ser feita a utilização de maneira mais bem pensada 

para não comprometer as gerações futuras (LUCENA e FERNANDES, 2009). 

Portanto, o uso consciente da água deve ser refletido e novos sistemas devem ser 

identificados para que haja a disponibilidade de água para o consumo humano 

favorável, diante da escassez em que estamos vivendo. 

Embora não exista, no Brasil, nenhuma legislação relativa, e nenhuma 

menção tenha sido feita sobre o tema na nova Política Nacional de Recursos 
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Hídricos (Lei no.9.433 de 8 de janeiro de 1997), já se dispõe de uma primeira 

demonstração de vontade política, direcionada para a institucionalização do reuso.  

Dessa forma os grandes problemas ambientais consequentes de processos 

industriais dispuseram a órgãos responsáveis a orientar as indústrias no intuito de 

adotarem técnicas sustentáveis, dentre elas o reuso. A ação além de vantajosa se 

direciona a tendência global de preservação das reservas de água, tendo como 

medida a prevenção contra a escassez que provocaria aos recursos hídricos 

(MIERZWA e HESPANHOL 2005). 

O setor industrial é uns dos responsáveis pela poluição e causadores de 

impactos ambientais. Os rápidos crescimentos associaram na ausência de 

tecnologias sustentáveis, assim com a extração de recursos naturais 

descontroladas, as consequências dessas ações estimularam iniciativas políticas e 

econômicas (TELLES e COSTA 2007). 

A viabilidade do reuso no setor industrial tende-se uma maior aplicabilidade 

nas áreas de torres, caldeiras, construção civil para compactação do solo e irrigação 

de áreas verdes como jardins e na estrutura física da indústria, limpeza de pisos 

calçadas e lavagens de peças. 

Além das vantagens internas, o reuso de água também é uma forma de 

reduzir sua captação de mananciais e diminuir o volume de efluentes líquidos 

destinado ao meio ambiente (HESPANHOL 2001). 

 

 

2.3  Processo Industrial de Obtenção do Óleo Bruto de Soja 

 

O processo de obtenção do óleo está originalmente relacionado com a 

extração de lipídios das sementes vegetais. Os métodos comumente empregados 

nesta obtenção são: a prensagem, a extração por solvente ou a combinação deste 

também chamado de misto. O primeiro tipo usa, normalmente, prensas de alta 

pressão, que são bastante flexíveis para operar com diferentes tipos de oleaginosas. 

Entretanto, este processo está totalmente ultrapassado, pois além de deixar um 
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residual de óleo na torta muito alto ( 4 a 5%) ele consome muita energia, em média 

65,0 kWh de energia para cada tonelada de soja processada. 

O processo denominado misto se refere à combinação do sistema de 

prensagem com o sistema de extração por solvente, ele pode ser utilizado em larga 

escala e também ser adaptado para vários tipos de oleaginosas. O consumo de 

energia desse tipo de processo está em torno de 46,0 kWh de energia por tonelada 

de soja processada e o residual de óleo na torta é de 1,1 a 1,4%. 

O processo de extração por solvente é o mais amplamente utilizado e o mais 

eficiente em termos de consumo de energia e residual de óleo na torta Este 

consome energia em torno de 20 a 25 kWh de energia por tonelada de soja e gera 

um residual de óleo na torta em tomo de 0,8% (SAVASINI,1981). 

O processo de obtenção de óleo de soja bruto é uma parte importante na 

indústria de óleo de soja comestível e constitui-se das seguintes grandes etapas: 

preparação das sementes na forma de flocos, extração com solvente e a 

recuperação do solvente. A preparação das sementes consiste em um conjunto de 

operações apropriadas até que os flocos de sementes sejam formados para um 

melhor rendimento na operação de extração (ZANETTI, 1981). 

Estes flocos são colocados, no extrator, juntos com o solvente, que 

normalmente é a hexano, a fim de que ocorra a extração do óleo através do 

solvente; resultam duas correntes importantes no processo. Urna corrente é 

denominada de torta, que é a mistura formada de farelo de soja, hexano água e óleo 

residual; e a outra corrente é denominada de miscela, que é a mistura do óleo de 

soja com hexano ( BERNARDINI, 1976). 

Este solvente precisa ser recuperado para tornar o óleo e o farelo de soja 

apropriada para o consumo, bem como reutilizá-lo na extração. A recuperação do 

hexano é efetuada em duas etapas paralelas. Uma é a separação do hexano da 

torta (farelo), chamada de dessolventização-tostagem; a outra é a separação do 

hexano do óleo de soja denominada de destilação da miscela (GIMENES, 1989). 

 A figura 1 mostra o esquema geral deste processo e a Figura 2 apresenta o 

esquema completo. 
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Figura 1. Esquema geral da obtenção de óleo bruto de soja 
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Figura 2. Esquema completo da obtenção de óleo bruto de soja e farelo 
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3. MATERIAL E METÓDOS 

 

3.1 Local de Estudo 

 

O estudo de foi realizado em uma indústria esmagadora de soja localizado 

nas coordenadas 15º40’39” S e 56º00’23” W, no distrito industrial, município de 

Cuiabá/MT, conforme figura 3. 

 

Figura 3. Localização do empreendimento (Fonte: Google Earth Pro; 2017) 

 

3.2   Obtenção dos dados de análise do efluente 

 

Foram utilizados resultados de análises do efluente bruto e tratado dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos do banco de dados da empresa para 

avaliar a qualidade da água, a fim de comparar com os padrões estipulados na 

Resolução CONAMA nº 430/2011 para o processo de reuso não potável de águas 

servidas na indústria em estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Sistema de tratamento do efluente industrial 

 

 Para melhor entendimento do funcionamento do sistema de processamento 

do efluente foram elaborados fluxogramas com as etapas do processo atual figura 4 

e proposta para o reuso do efluente figura 5. 

 

Figura 4. Fluxograma do processo atual 
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O Sistema de despejo da água em processo é direcionada para uma caixa 

com separação por etapas antes de sua emissão ao meio ambiente onde é seu 

curso final atualmente. 

1. Primeira etapa: entrada do efluente homogeneizado com matérias e resíduos 

orgânicos.  

2. Segunda etapa:  utilizados para separar água dos sólidos suspensos, que 

costumam dificultar aumentando a turbidez visibilidade da água. 

3. Terceira etapa: Retirada da matéria orgânica suspensa na água. 

4. Quarta etapa: efluente tratado removido para lagoa de tratamento. 

 

A proposta desta pesquisa para o sistema de reuso no processo parte da 

quarta etapa, onde o efluente já está disponível para despejo no meio ambiente. 

Neste processo, a água retornaria seu fluxo para produção da fábrica onde de 

acordo com os resultados de parâmetros: pH , DBO, DQO , óleos e graxas e sólidos 

sedimentáveis, comparando com os padrões estipulados na Resolução do CONAMA 

n°430/2011 mostram a viabilidade do reuso da água. 
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                             Figura 5. Fluxograma do processo proposto 

Os resultados dos parâmetros do efluente bruto e tratado estão disponíveis na 

Tabela 1. Os valores máximos se enquadram na Resolução do CONAMA n° 

430/2011 os resultados são referentes ao ano de 2014. 
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Tabela 1. Resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do efluente 
bruto (entrada) e tratado (saída). 
 

PARÂMETROS UNIDADE ENTRADA SAÍDA 
% DE 

REDUÇÃO 
CONAMA 
430/2011 

pH -- 7,89 7,60   5,0 - 9,0 

ALCALINIDADE  TOTAL mg/L 236 129  54,66 ----- 

D.B.O mg/L 126 17,75 86 ----- 

D.Q.O mg/L 426 217 40 ----- 

SÓLIDOS TOTAIS mg/L 398 181 55 ----- 

SÓLIDOS FIXOS mg/L 758 308   ----- 

SÓLIDOS VOLÁTEIS mg/L 209,25 105   ----- 

SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS ml x l x h 0,10 <0,1   1 

OXIGÊNIO DISSOLVIDOS mg/L 1,05 2,46   5 

ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS mg/L 4,0 0,60 85 20 

ÓLEOS VEGETAIS E GORDURA ANIMAIS mg/L 10,5 3   50 

COLIFORMES TOTAIS 
NMP/100 

mL 5,9x10³ 8x10²   ----- 

COLIFORMES FECAIS 
NMP/100 

mL 5,0x10³ 6,7x10²   < 1000 

 
 

Analisando a tabela das análises de parâmetros, os valores estão dentro da 

Resolução do CONAMA 430/2011, deixando nítido que possam ser reutilizados em 

suas atividades industriais por apresentar eficiência em seu processo de tratamento. 

Os valores de pH tanto do efluente bruto 7,89 quanto tratado 7,6 foram 

próximo da neutralidade e semelhante aos valores encontrados em um estudo com 

o mesmo tipo de resíduo (TACHIN,2002). O pH é influenciado diretamente pelo tipo 

de material que está sendo despejado na caixa de gordura e também pode ser 

utilizado como indicador do estado de decomposição do material graxo. Em pH 

elevado, por exemplo, ocorre o favorecimento dos processos de saponificação e 

emulsificação do material graxo (OLIVEIRA et al.,2008). 

A alcalinidade teve uma redução de 54,66% no efluente tratado em relação ao 

efluente bruto que pode ser explicado pela redução do pH. 

Uma alta demanda de matéria orgânica que, ao ser biodecomposta DBO nos 

efluentes bruto 126 mgL-1 e tratado 17,75 mgL-1, origina uma diminuição da 

concentração de oxigênio dissolvido nos efluentes bruto 1,05 mgL-1 e tratado 2,46 

mgL-1 OD no meio hídrico, diminuindo a qualidade ou deixando inviável a vida 

aquática. 
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Os baixos valores de DQO tanto no efluente bruto 426 mgL-1 e no efluente 

tratado 217 mgL-1 observados podem ser explicados pelo fato dos efluentes 

apresentarem baixos teores de óleos e graxas. 

A relação entre sólidos voláteis e sólidos totais (SV/ST) demonstrou valores 

para o efluente bruto de 0,53 e 0,58 para o efluente tratado. Tais valores indicam 

que a maior fração dos sólidos totais é representada por sólidos voláteis, o que 

significa uma elevada fração orgânica nestes resíduos.  

Em relação aos coliformes totais nos efluentes bruto e tratado foram 

encontrados valores de 5.900 e .800 Já os fecais no bruto 5.000  e tratado .670 

.Considera-se que águas com até 50 coliformes por 100 mL podem tornar-se boas, 

do ponto de vista de saúde pública, quando submetidas somente a cloração. Águas 

que contenham um número de coliformes superior ao descrito anteriormente devem 

ser submetidas ao tratamento completo, incluindo filtração lenta, ou coagulação, 

decantação e filtração rápida e cloração. Do mesmo modo, águas contendo número 

de coliformes superior a 5.000/100 mL não podem ser tratadas de forma satisfatória 

(MIERZWA e HESPANHOL, 2000). 

   O processo de uso atual do fluxo do efluente não se torna vantajoso para a 

empresa nem para meio ambiente emitindo um fluxo significativo de consumo de 

água.  

A proposta de mudança de fluxo para reuso tem como viabilidade os ganhos 

ambientais na redução de descarte do efluente, proporcionando o reaproveitamento 

da água para uso interno da fábrica, consequentemente a redução de captação de 

águas nos poços. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os objetivos propostos e considerando os resultados descritos 

neste trabalho, conclui-se: 

 O conceito de reuso foi apresentado e proporciona vantagens ambientais 

significativas que possibilitam a criação de um programa de gestão de água e 

efluentes dentro da empresa. 

Os resultados satisfatórios favorecendo a prática do reuso, mostrando a 

comparação com parâmetros estipulados pelo CONAMA 430/2011 sobre a 

qualidade da água estando propicia a ser reutilizada. 

O efluente tratado não mostrou restrições como água de reuso, e sugere-se o 

seu consumo nas estruturas internas da indústria, como na produção, para sistema 

de irrigação, e limpeza interna. 
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6. RECOMENDAÇÕES  

  

Estratégias devem ser elaboradas pela empresa visando a preocupação com 

o meio ambiente, minimizar a captação do fluxo de água para o processo. 

Deve-se verificar as possibilidades de um projeto interno de uso de efluente 

na fabrica em toda sua instalação visando a reuso sustentável 

. O Sistema a ser implantado se apresenta completo, obtendo todas as etapas 

para a reutilização do mesmo. O sistema demonstra a possibilidade de reuso da 

água empregado no processo operacional da fabrica, pois a indústria utiliza uma 

demanda grande de volume de água tradada na sua produção. Portanto a 

reutilização contribui a conservar o meio ambiente racionalizando o uso e 

preservação os recursos hídricos. 

.O estudo elaborado tem como desafio apresentar conseguir implantar com 

eficiência estes métodos, na empresa e assim garantir a conscientização deste bem  

precioso que é a água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

AZEVEDO NETO, J. M.; FERNANDEZ, M. F.; ARAUJO, R.; ITO, A. E. Manual de 
hidráulica. 8ª edição – São Paulo: Blucher, 1998.  

BARBOSA, Luciane Neves. 2007. 115f. A relação entre responsabilidade social 

corporativa e criação de valor para os investidores: estudo de caso em uma 

empresa brasileira do setor de energia. Rio de Janeiro: COPPEAD/UFRJ; 2007. 

Dissertação (Mestrado em Administração). 

BRASIL, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 
1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.lei.adv.br/9433-97.htm>. Acesso em: 
24 nov. 2017. 
 
BERNARDI C.C.; Reúso de água para irrigação.2003. n 52. Pós graduação. ISAE 
FGV ECOBUSINESS SCHOOL. Brasilia. 2003.52p. Disponível 
em:<http://docplayer.com.br/660947-Reuso-de-agua-para-irrigacao-cristina-costa-
bernardi.html> Acesso em: 20 nov. 2017. 

BERNARDINI, E. Bath and Continuous Solvent Extration, JAOCS Journal of the 
American Oi! Chemists Society, vol. 53, p. 275, June, 1976. 
 
CONAMA, Resolução. 357, de 17 de março de 2005. Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, v. 357, 2005. 

CONAMA, Resolução. 430, de 13 de maio de 2012. Conselho. Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, v. 430, 2011. 

COSTA, D. M. A.; BORGES, A. S. Avaliação da produção agrícola do amaranto 
(amaranthus hypochondriacus).  Holos, vol. 1, mayo, 2005, p. 97-111. 

EYNG J.;SILVA F.C. O Tratamento De Águas Residuais De Indústria De Laticínios: 
Um Estudo Comparativo Entre Os Métodos De Tratamento Com Bioflitro E Como 
Sistema Convencional De Lagoas1.Revista Gestão E Sustentabilidade Ambiental. 
Santa Catarina. v.1 n. 2 p.4 -22.  Outubro 2012. Março 2013. 22p. Disponivel em: 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/108
2> Acesso em: 19 nov. 2017. 

GIMENES, M.L. Assessement Report for PhD. Course. University of Leeds. Leeds 
UK,1989. 

HESPANHOL, Ivanilso. Reuso de água: uma alternativa viável. Revista Brasileira 
de Saneamento e Meio Ambiente , Rio de Janeiro, v. 11, n.18, p. 24-25, abr./jun. 
2001. 

LEME, T. N.. Os municípios e política nacional do meio ambiente. Planejamento e 
politicas públicas.IPEA. Brasília. v.1, n. 35, p. 26 – 50, jul/dez. 2010. 



24 

 

 

MANCUSO P.C.S.; SANTOS H.F REÚSO DE ÁGUA.1 EDIÇÃO. SÃO PAULO 
MANOELE 2003..579p. 

METCALF; EDDY, Inc. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4a ed. 
Boston: Mc Graw Hill, 2003, 1819 p. 

MIERZWA, J.C.; HESPANHOL, I. Programa para Gerenciamento de Águas e 
Efluentes nas Indústrias, Visando ao Uso Racional e à Reutilização, Revista 
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES, v. 4, n. 1 e 2, p. 11 - 15. 2000. 

MIERZWA, J. C. HESPANHOL, I. Água na indústria uso racional e reúso.  São 
Paulo: Oficina de textos, 2005 143 p. 

MIERZWA J.C.; O Uso Racional E O Reúso Como Ferramentas Para O 
Gerenciamento De Águas E Efluentes Na Indústria Estudo De Caso Kodak  
Brasileira .  2002 . 367p. Doutorado Escola Politécnica Da Universidade De São 
Paulo.São Paulo .2002. 

OLIVEIRA, L.B.; ARAUJO,M.S.M.;ROSA,L.P.;BARATA,M.LA ROVERE, E.L. 
Analysis of the sustainability of fusing wastes in the braizilian power industry. 
Renewable and Sustainable Energy Reviwes,  v.12, n.3, p.883-890, 2008 

PRADO, E. R. A.; LEMOS, F. L.; TROMBETA, A.; ALMEIDA, B. R. F. 
Aproveitamento de condensado e utilização de vapor flash no expander. 
ENGEVISTA, v. 14, n. 3. p. 322-330, dezembro 2012.  

SOUSA, B. A.; ARAUJO, M. V. F.;  MARINS,F.A. S.; JUNIOR, A. H. A.; REIS . R. A . 
Logística reversa da água na indústria de louças sanitárias no Brasil.   In: 
XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e 
Modernização do Brasil João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
p1-14. Disponível em: <https://www.tratamentodeagua.com.br/wp-
<content/uploads/2016/11/Log%C3%ADstica-reversa-da-%C3%A1gua-na-
ind%C3%BAstria-de-lou%C3%A7as-sanit%C3%A1rias-no-Brasil.pdf> Acesso em: 
19 nov. 2017. 

SOUSA, J. T.; HAANDEL, A. C. V.I; CAVALCANTI, P. F. F.; FIGUEIREDO, A. M. F. 
Tratamento de esgoto para uso na agricultura do semiárido nordestino. Eng. Sanit. 
Ambient. vol.10 no.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2005. 

TACHIN, M.; Dissertação de Mestrado, Universidade Regional de Blumenau, 
Blumenau, Brasil, 2002. 

TELLES, A. D.; COSTA, G. P. H. R. Reúso da água: Conceitos, teorias e práticas. 
1.ed. São Paulo: Blucher, 2007.305p. 

TREVISAN, J. R. M.; PICCOLO, M. C. Caracterização e monitoramento da 
qualidade da água dos lagos do Distrito Industrial Unileste (Piracicaba – SP). 
Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. In: 2ª Conferência da REDE de 
Língua Portuguesa de Avaliação de Impactos 1° Congresso Brasileiro de Avaliação 
de Impacto.  

 



25 

 

 

ZANETTI, E. L. S. Industrialização da Soja. In: MIYASAKA, S. & MEDINA, C. , ed. A 
Soja no Brasil. Campinas, IT AL, 1981. 
 

 

 


