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CURSO DE REUSO DE ÁGUAS SERVIDAS – 20h 

JUSTIFICATIVA: 

 

Atualmente muito se fala em reuso de efluentes para diversos fins não potáveis no Brasil, porém pouco se 

pratica efetivamente. Em outros países que passam por elevados índices de estresse hídrico, a prática de 

reuso de efluente tratado é comum e supre uma importante demanda de água da região. Este por exemplo 

é o caso de Israel que reusa praticamente 80% do efluente gerado no país. O Brasil, além de ainda se 

encontrar em situação de baixos níveis de estresse hídrico, mesmo passando pela crise hídrica atual, não 

apresenta aspectos legais norteadores para a prática de reuso. Há algumas diretrizes e instrumentos legais 

regionais e até mesmo em Norma Técnica, porém não há um direcionamento ainda em relação aos 

parâmetros de qualidade de água com padrões requeridos para diversos usos. Dessa forma, atualmente o 

Brasil trabalha principalmente no sentido de se aplicar casos de sucesso além de construir um embasamento 

legal nacional para este fim. É sabido que a maior parte do esgoto gerado no Brasil ainda é lançado em 

corpos hídricos sem tratamento. E a operação das Estações de Tratamento de Esgot os, normalmente 

trabalha no sentido de apresentar efluentes com qualidade não para reuso, mas sim para lançamento em 

corpos receptores, de acordo com diretrizes pouco restritivas, na maioria dos casos. É necessário assim, 

um maior envolvimento técnico dos profissionais da área no Brasil, no sentido de se aplicar tecnologias mais 

aprimoradas de tratamento de efluente de modo a gerar efluentes com qualidade para reuso. 

 

OBJETIVOS: 

 

✓ Apresentar o estado da arte em relação ao reuso de efluentes no Brasil e no mundo; 

✓ Apresentar os aspectos legais atualmente aplicados no Brasil e no mundo para o reuso de  efluentes; 

✓ Apresentar aspectos práticos como custos e logística de aplicação da atividade de reuso; 

✓ Apresentar e dimensionar tecnologias aplicáveis à geração de efluente com qualidade para reuso para 

diversos fins, tais como “Reatores Biológicos com Membranas” e “Filtração Terciária”, além de métodos 

de desinfecção; 

✓ Possibilitar aos estudantes uma criação de senso crítico em relação ao tema. 

 
PÚBLICO ALVO: 

 

Engenheiros, Tecnólogos e Técnicos e áreas afins à Engenharia Sanitária. 

 

CARGA HORÁRIA, DATAS E HORÁRIOS DO CURSO 

 

São de 20 horas, sendo: 

 

-  20/abril/2018 (sexta-feira): 18h às 23h 

-  21/abril/2018 (sábado): 08h às 19h 

-  22/abril/2018 (domingo): 08h às 13h 

 
PROGRAMA DO CURSO: 

 
✓ 1º Tempo (sexta-feira noite) 

1-  Atividade introdutória 

2-  Conceito, aplicação, riscos e qualidade. 
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D. Sc. Ana Silvia Pereira Santos: Doutora e Mestre em Engenharia Civil e 

Ambiental – COPPE/UFRJ, Graduada em Engenheira Civil - UFMG. Professora Adjunta 

do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Atua em projetos de 

engenharia aplicados ao saneamento ambiental, esgotamento sanitário, tratamento 

de águas residuárias, gestão de resíduos sólidos e controle de poluição das águas. 

 

 

✓ 2º Tempo (sábado manhã) 

1-  Normas e Padrões aplicáveis 

2-  Tecnologias de tratamento para reuso (Incluindo Membranas) 

 
✓ 3º Tempo (sábado tarde) 

1- Noções de Lodo Ativado + Exercício de Aplicação 

2- Noções de Remoção de Nutrientes 

 
✓ 4º Tempo (domingo manhã) 

3- Filtração Terciária + Exercício de Aplicação 

4- Atividade Final – Estudo de Caso 

 

✓ ESTUDO DE CASOS 

DOCENTE: 

 

 
 

 
 

 

 
PRÉ-REQUISITOS: 

INVESTIMENTO: 

Valor do curso: R$ 700,00 

Forma de pagamento: 02 x R$ 350,00 (sendo 1ª no ato da matrícula e a 2ª parcela 30 dias após inscrição). 
 

Para alunos, ex-alunos do INBEC e associados as entidades de classe desconto de 15%. 
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