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TÍTULO: ESTAÇÃO PRODUTORA DE ÁGUA DE REÚSO – 

EPAR CAPIVARI II – SANASA CAMPINAS. 

 

 

1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A. – SANASA é uma 

empresa de economia mista que foi constituída com o objetivo de planejar, executar, 

fiscalizar e operar os serviços públicos de saneamento básico do município de Campinas 

(SP), com aproximadamente 1,2 milhões de habitantes. Atualmente o sistema de 

esgotamento sanitário da SANASA atende a 88% da população urbana do município, com 

272.168 ligações e 406.220 economias, por meio de 3.554,23 km de redes, emissários e 

interceptores, além de 80 Estações Elevatórias de Esgoto e 25 Estações de Tratamento 

de Esgoto, incluindo a Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR CAPIVARI II), 

objeto deste projeto. 

Nos últimos quinze anos a SANASA tem buscado recursos e investido em obras 

para aumentar o índice de população atendida com os serviços de saneamento, 

almejando atingir 100% de coleta e afastamento de esgotos e 100% de tratamento de 

esgotos no município de Campinas, até 2017, contribuindo assim para a universalização 

do saneamento no país. Nesta trajetória de inovação tecnológica, foram construídas 

Estações de Tratamento de Esgotos - ETE com diferentes processos empregados, 

consolidando um precioso conhecimento prático-operacional, identificando os aspectos 

positivos e negativos em cada um deles, propiciando a tomada de decisão por parte da 

Alta Direção, baseada em uma gestão real, com a aplicação dos recursos necessários, 

vislumbrando a segurança e a qualidade empregadas. Estas estações foram concebidas 

para receberem esgoto doméstico e produzir um efluente tratado que atenda às 

exigências legais dos órgãos ambientais, nas esferas municipal, estadual e federal, 

levando-se em consideração também as características esperadas para o corpo receptor. 

Antes destes estudos e da construção das ETE’s, o índice de tratamento no município era 

inferior a 5%. A falta de legislação específica ou a sua pequena abrangência também 
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podem ser considerados limitadores do desenvolvimento tecnológico das empresas de 

saneamento do país é um grande desfio a ser enfrentado neste setor. 

Além da preocupação com o destino correto do esgoto gerado no município, a 

questão da escassez hídrica cada vez mais se torna um tema de suma importância, 

principalmente para as empresas de saneamento. O aumento da população, das 

atividades industriais e agropecuárias, a poluição dos corpos d’água e períodos de 

estiagem desequilibram a relação entre oferta e demanda de água. Sendo assim a 

SANASA passou a estudar alternativas para incrementar o tratamento de esgoto, com a 

possibilidade de aproveitamento do efluente tratado.  

Neste contexto a produção e fornecimento de água de reúso, obtida por um 

processo de tratamento de esgoto que garanta uma elevada qualidade e constante 

eficiência, permitindo seu uso para fins não potáveis minimizaria os efeitos das possíveis 

crises hídricas. Além disso, existem ganhos ambientais obtidos pelo lançamento deste 

efluente tratado no corpo receptor que tende a ser bastante significativo, levando-se em 

consideração a degradação atual destes recursos naturais.  

A SANASA visualizou uma oportunidade para ampliar os serviços oferecidos com o 

recebimento, e consequente tratamento, de efluentes não domésticos. No entanto, as 

ETE’s existentes não haviam sido projetadas para essa finalidade. 

O desafio estabelecido foi implantar redes e estações elevatórias para a coleta e 

esgotamento da região centro-oeste do município, local de instalação da EPAR (Estação 

Produtora de Água de Reúso) CAPIVARI II, não atendida ainda com tratamento de 

esgoto, bem como implantar e operar uma unidade de tratamento que possibilitasse a 

produção de água de reúso e o recebimento de efluentes não domésticos, visando ainda, 

melhorar a qualidade do corpo receptor, representando um dos principais ganhos 

ambientais. 

Com a implantação da EPAR CAPIVARI II que utiliza em seu processo de 

tratamento a tecnologia MBR – Biorreator com Membranas de Ultrafiltração, a SANASA 

conseguiu aumentar a população atendida com o esgotamento sanitário e com o 

tratamento no município, além de disponibilizar os serviços de fornecimento de água de 

reúso e recebimento de efluentes não domésticos. Conseguiu ainda tornar-se referência 

para as demais empresas de saneamento. 
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Figura 1: Vista Aérea da EPAR – Estação Produtora de Água de Reúso. 

 

A EPAR CAPIVARI II é pioneira na utilização de uma das tecnologias mais 

modernas do mundo, empregada para tratamento de esgoto com a produção de água de 

reúso, através de sistema de biorreatores com membranas (MBR) para remoção de 

matéria carbonácea, nitrogênio e fósforo, garantindo a desinfeção dentro dos limites 

legais sem a utilização de produtos químicos, além de protozoários, deixando a água com 

alto grau de qualidade. 

  

 

2 PROCESSO INDUSTRIAL 

A EPAR CAPIVARI II integra um dos Sistemas de Esgotamento da SANASA, que 

atende a região centro-oeste do município de Campinas. Quando finalizadas as obras, 

este sistema atenderá diretamente a 72 bairros, será composto por:  

 41 Km de interceptores e coletores tronco com diâmetro de até 1200mm,  

 2,5 Km de redes instaladas através de métodos não destrutivos;  

 8 Km de linhas de recalque;  

 7 estações elevatórias de esgoto bruto;  
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 50 travessias de rios, redes elétricas, rodovias, ferrovias e dutos de gás e 

combustíveis;  

 1 EPAR - Estação de Produção de Água de Reúso, projetada para o tratamento de 

esgoto, podendo receber também até 18m3/h de contribuição referente a efluentes 

industriais. 

A EPAR Capivari II está dividida nas seguintes unidades: gradeamento mecanizado 

com espaçamento de 15 mm; peneira rotativa com malha circular e 2 mm de abertura; 

desarenador mecanizado; biorreator com subdivisões: anaeróbia, anóxica, aerada e 

desoxigenação; ultrafiltração por membranas submersas tipo fibra oca com poro nominal 

de 0,04 μm e desidratação mecanizada com centrífuga para a fase sólida (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Foto aérea da EPAR Capivari II. Unidades: 1 – Tratamento Preliminar; 2 – 

Tanque anaeróbio; 3 – Tanque anóxico; 4 – Tanque de aeração; 5 – Tanques de 

membranas; 6 – Tanque de desoxigenação; 7 – Tanque de permeado; 8 – Calha 

Parshall de saída; 9 – Prédio da desidratação. 
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A EPAR CAPIVARI II vem sendo implantada em três etapas: 

 a primeira em operação desde abril/2012, 

 a segunda com a pré-operação iniciada em agosto de 2014, e 

 a terceira a ser implantada em 2016. 

As duas primeiras etapas tem capacidade para o tratamento de 363L/s e possibilita 

o atendimento de 50% da população prevista. O processo de tratamento da estação 

contempla: sistema para recebimento de efluentes não domésticos, gradeamento 

mecanizado com espaçamento de 15mm; peneira rotativa com malha circular e 2mm de 

abertura; desarenador mecanizado; biorreator com subdivisões: anaeróbia, anóxica, 

aerada e desoxigenação; ultrafiltração por membranas submersas (poro nominal de 0,04 

µm), reservação e distribuição da água de reúso com sistema para aplicação de 

hipoclorito de sódio e para a fase sólida há desidratação mecanizada com centrífuga. 

O tratamento preliminar consiste na remoção de sólidos grosseiros e areia, de 

maneira a mitigar desgastes nos equipamentos e tubulações e além de minimizar o 

assoreamento dos tanques. O tratamento biológico a nível terciário possui 

compartimentos com condições diversas (anaeróbia, anóxica, aerada) e permite a 

remoção de matéria orgânica carbonácea e nutrientes. 

A zona aerada é responsável pela remoção mais significativa da matéria orgânica 

carbonácea e pela nitrificação da amônia. Na zona anóxica ocorre a desnitrificação do 

nitrato formado na zona aerada, transformando-o em nitrogênio gasoso que é liberado 

para a atmosfera. Desta maneira há a redução de nitrogênio no efluente final. A zona 

anaeróbia é fundamental para que se obtenha a remoção biológica de fósforo. 

O licor misto do sistema biológico é encaminhado para a ultrafiltração, onde ocorre 

separação das fases sólida (lodo) e líquida (permeado). Devido ao reduzido tamanho do 

poro (0,04µm) da membrana, além do lodo, também ficam retidos outras bactérias, 

protozoários e parte dos vírus.  
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Figura 3 – Cassete de membranas – EPAR CAPIVARI II. 

 

Após passar pelas membranas, o permeado é armazenado em reservatório 

enterrado, de onde é bombeado para ser distribuído por caminhões tanque. O excedente 

verte para o curso d´água, contribuindo para a sua autodepuração. 

 

 

Figura  4 – Caminhão tanque para transporte da água de reúso. 
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Figura 5 – Efluente tratado – Calha Parshal. 

 

Na segunda etapa de obras, foi implantado um sistema para armazenamento e 

distribuição da água de reúso. Com este sistema em operação a SANASA pode 

disponibilizar a água produzida para o reúso e ainda pode auxiliar os Serviços de 

Saneamento da região, prestando assessoria no gerenciamento do tratamento dos 

efluentes com o foco na inovação técnica que certamente impactará a gestão dos 

recursos financeiros. Após implantada, a terceira etapa elevará a capacidade instalada de 

363L/s para 725 L/s. 

A legislação municipal, a Resolução Conjunta SVDS/SMS Nº 9/2014, estabelece 

modalidades, diretrizes e critérios gerais para o reúso direto não potável de água, 

proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) de sistemas públicos para 

fins de usos múltiplos no município de Campinas. Sendo que o uso direto não potável de 

água abrange modalidades como: 

 Reúso para fins urbanos: destinados a irrigação paisagística de jardins, 

parques, áreas verdes; para lavagem de logradouros e outros espaços 

públicos e privados; para a construção civil com a água de reúso 

incorporada ao concreto não estrutural, cura de concreto em obras, 

umectação para compactação em terraplanagem, resfriamento de rolos 

compressores em pavimentação, controle de poeira em obras de aterro; 

para o Corpo de Bombeiros, utilizada no controle de incêndio; para fins 

urbanos destinados a obstrução de galerias de água pluvial e esgotos; 

destinados a lavagem automatizada externa  de veículos, caminhões de 

resíduos sólidos domésticos, de coleta seletiva, de construção civil, de trens, 

de aviões 
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 Reúso para fins industriais: destinados a usos em processos, atividades e 

operações industriais. 

 

A água de reúso proveniente da EPAR CAPIVARI II é utilizada pela própria 

SANASA e pela prefeitura Municipal de Campinas para fins urbanos, conforme descrito 

acima. 

Em fevereiro de 2014, a SANASA e a CIESP assinaram um termo de associação, 

na qual a água de reúso passou a ser disponibilizada para as indústrias a um custo mais 

baixo em relação a água potável. Esta medida faz parte das ações de uso racional da 

água para enfrentar a crise hídrica.  

 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Em 2009 um grupo de trabalho composto por funcionários da SANASA, que atuam 

nas gerências de planejamento e projetos, operação de esgoto e obras, todas 

subordinadas á diretoria técnica-operacional efetuou uma visita internacional nos Estados 

Unidos, com o objetivo de conhecer e trocar experiências com profissionais de outras ETE 

que já usavam no seu processo de tratamento de esgoto, o emprego das membranas 

ultrafiltrantes. Nesta missão foi possível confirmar os bons resultados obtidos, verificar as 

condições necessárias para se obter um bom desempenho e sua aplicabilidade na 

realidade da SANASA. 

Tendo convicção de que o processo de biorreatores com membranas se adequaria 

aos objetivos da empresa, o próximo passo foi a elaboração do projeto de engenharia da 

estação contemplando todos os dados de entrada. Este projeto, pioneiro no Brasil, foi 

elaborado por uma empresa contratada que possuía experiência internacional nesta área. 

Este desenvolvimento foi acompanhado de perto pelos funcionários das gerências de 

planejamento e projetos, operação de esgoto, obras, gestão da qualidade, controle de 

perdas, manutenção, comercialização de redes e serviços, que tiveram a oportunidade de 

aprimorar seu conhecimento, observando os critérios em cada etapa do projeto: 

planejamento e desenvolvimento do projeto, contemplando todas as suas entradas e 

saídas, análise crítica e posterior verificação do projeto com o registro de todas as 

alterações executadas. 
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Finalizado o projeto básico, o mesmo foi encaminhado ao Ministério das Cidades, 

no Governo Federal, em Brasília-DF, para solicitação de recursos dentro do PAC - 

Programa de Aceleração do Crescimento para os lotes 1 e 2. O projeto foi aprovado de 

forma que, do montante orçado coube à SANASA arcar com as contrapartidas, sendo o 

valor maior a fundo perdido. 

 

Etapas Valores (R$) 

Fundo Perdido 

Valores (R$) 

Contrapartida  

Valores (R$) 

Subtotal 

Lote 1 35.778.711,89 17.284.313,75 53.063.025,64 

Lote 2 29.685.815,64 8.948.449,99 38.634.265,63 

  Total 91.697.291,27 

Tabela 1 – Investimentos na EPAR CAPIVARI II – Recursos do PAC. 

 

Na segunda etapa da EPAR CAPIVARI II serão necessários ainda, investimentos 

da ordem de R$8.991.960,67, para realização de obras no sistema de esgotamento: 

43.834 metros de redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, projetos, serviços e 

materiais. E na terceira etapa investimentos da ordem de R$10.240.000,00. 

Deu-se continuidade ao projeto com a realização de processo licitatório e posterior 

execução das obras, durante as quais houve medições mensais realizadas por 

funcionários do setor de fiscalização de obras da SANASA e da Caixa Econômica Federal 

para acompanhamento do cronograma físico-financeiro e realização dos pagamentos 

correspondentes. Além disso, foram realizadas reuniões periódicas envolvendo a 

empresa projetista e os setores de projeto, operação, manutenção e sistemas de 

automação da SANASA. 

A validação final do projeto foi realizada após a conclusão de cada etapa na obra, 

garantindo sua adequação. Mas antes da entrada em operação da estação, os 

funcionários que iriam trabalhar diariamente na planta passaram por treinamentos 

operacionais ministrados pelos fornecedores do sistema de membranas. Estes 

funcionários já tinham experiência operacional nos processos e rotinas de estações de 

tratamento de esgoto, portanto a novidade e a ênfase do treinamento foi o sistema de 

membranas.  
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Na atual crise hídrica enfrentada pelo Estado de São Paulo, o fornecimento de 

água de reúso torna-se um grande benefício, pois estamos deixando de utilizar água 

potável para os fins menos nobres.  

Existe também um grande beneficio econômico pelas indústrias que utilizam água 

de reúso em seu processo industrial (desde que não seja para fins potáveis), pois ao 

adquirirem água potável da SANASA desembolsam R$11,90 por m³, sendo que o valor da 

água de reúso corresponde a R$1,40 / m³. 

Dentre as utilizações da água de reúso, cita-se como exemplo o Corpo de 

Bombeiros de Campinas (SP) que foi a primeira corporação do Brasil a utilizar água de 

reúso para atender ocorrências de incêndio do município, sendo esta também mais uma 

medida para amenizar a crise hídrica no município. Conforme reportagem do portal G1 

Globo, a utilização da água de reúso diminuirá 80% da utilização de água potável pela 

corporação. 

 

 
 

Figura 6 – Caminhões da corporação de Campinas utilizam 
água de reúso  (Fonte: Reprodução EPTV –  site G1). 

 

A EPAR CAPIVARI II também fornece água de reuso para as obras de ampliação 

do Aeroporto de Campinas em atividades de construção civil como compactação do solo, 

terraplenagem e drenagem do imóvel. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

A rotina de monitoramento é dividida em análises online com instrumentos de 

processo (medição de vazão, pH, sólido suspenso total, turbidez e pressão) e coleta de 

amostras para análises laboratoriais. A turbidez é um parâmetro a partir do qual se pode 

verificar e comparar a qualidade do efluente tratado. Como o sistema de membranas tem 

seu funcionamento automatizado, caso a turbidez atinja valores indesejáveis, o sistema 

entra em shut down, garantindo assim que toda a água de reúso produzida esteja de 

acordo com os padrões desejados. Com os resultados obtidos nas análises laboratoriais é 

calculada a eficiência da planta para remoção de matéria orgânica. Este indicador é 

publicado no sistema de gestão da qualidade da SANASA. O volume de água de reúso 

distribuído é acompanhado diariamente por meio de boletins, no qual se registra não 

somente o volume, mas também a empresa que está usando a água, o destino e o uso. 

E para acompanhar a adequação da gestão das atividades empregadas nos 

projetos, na execução das obras e na operação dos sistemas, são realizadas na SANASA 

auditorias internas e externas do sistema de gestão da qualidade, para verificação do 

desempenho destas ações. Trata-se de uma importante ferramenta para validação dos 

processos. As pesquisas setoriais e as entrevistas com os funcionários promovem a 

integração, semeiam o senso de responsabilidade de cada um na atividade do dia-a-dia, 

em uma política com a finalidade de minimizar os riscos iminentes, realizando sua 

prestação de serviços de forma padronizada. 

O acompanhamento das ações implementadas fornece subsídios para a SANASA 

certificar-se de que todas as atividades e ações em prol da correção ou prevenção 

eliminem as causas raízes dos problemas. Procura garantir que nenhuma liberação do 

produto ou a entrega do serviço prossiga até que todas as providências planejadas 

tenham sido satisfatoriamente concluídas. Minimiza os impactos provocados ao meio 

ambiente, atendendo a legislação aplicável e respeitando a propriedade dos clientes. 

Permite o aprimoramento das técnicas, o emprego das ferramentas e equipamentos 

adequados, o gerenciamento financeiro, a logística, a fiscalização de terceiros e a 

avaliação da satisfação dos clientes em relação aos serviços executados. 

A EPAR CAPIVARI II produz água de reúso com qualidade que a enquadra dentro 

dos critérios e padrões mais rígidos da legislação municipal de Campinas (Resolução 

Conjunta SVDS/SMS nº 09/2014), o que torna possível sua utilização para fins urbanos e 
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industriais não potáveis, criando oportunidades de novas receitas. Os resultados obtidos 

no monitoramento demonstram que os limites exigidos para sua utilização são atendidos 

com superioridade. 

 

Parâmetros 

Faixa de 

resultados 

1º sem/2014 

Resolução Municipal 

09/2014 

Valor Máximo Permitido 

(Classe A) 

Valor Unidade 

E.coli <1,8 100 UFC/100mL 

Coliforme 

Termotolerante 
<1,8 100 UFC/100mL 

Turbidez 0,2 - 0,38 1 UT 

DBO5,20 0,38 - 1,00 5 mg/L 

Sólido suspenso 

total (SST) 
1,0 - 3,0 5 mg/L 

Cloreto total 80 - 97 250 mg/L 

Sódio 83 200 mg/L 

Tabela 2 – Resultados do monitoramento na EPAR CAPIVARI II. 

 

Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas do esgoto bruto e 

efluente tratado pela EPAR CAPIVARI II obtidos durante os primeiros três anos de 

operação (2012 a 2014) podem ser acompanhados na tabela 3, demonstrando a 

eficiência da EPAR desde o início de operação bem como a estabilidade do processo. 
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Tabela3 – Resultados das análises físico-químicas e bacteriológica - Esgoto bruto e 

efluente tratado – EPAR CAPIVARI II. 

 

O sistema adotado na EPAR CAPIVARI II proporciona o tratamento de esgotos 

atendendo a exigentes padrões de qualidade, retendo protozoários, bactérias, vírus, 

sólidos em suspensão. A eficiência do tratamento apresentado pela aplicação deste tipo 

de tecnologia auxilia ainda nos resultados e na medição do indicador de desempenho e 

nas evidências dos objetivos da qualidade, no sistema de gestão certificado ISO 9001 

desde 2004. 
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Gráfico 1 – Indicador de Desempenho – Eficiência EPAR  CAPIVARI II 2013/2014. 

 

O indicador acima tem por objetivo monitorar a redução de DBO do efluente 

tratado. Os dados são atualizados até o dia trinta do terceiro mês subsequente. Apresenta 

ainda o comparativo dos dados do ano anterior para que possam ser estudadas ações 

imediatas. 
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Gráfico 2  – DBO Esgoto Afluente e Esgoto Efluente Tratado 2014 

 

O Gráfico 3 apresenta o volume e a vazão média de esgoto tratado no ano de 2014 

na EPAR CAPIVARI II. 

 

Gráfico 3 – Volume e Vazão média de esgoto tratado no ano de 2014 – EPAR 

CAPIVARI II. 



 
 

 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 
ISO 9001 

 

 

10º EDIÇÃO PRÊMIO FIESP DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA 
 

 Av. da Saudade, 500 | Ponte Preta | 13041-903 | Campinas/SP  Pág.: 

Tel 19 3735 5263 | e-mail: gestao.qualidade@sanasa.com.br  16/19 

 

O início da distribuição de água de reúso se deu em Fevereiro/2014, a princípio 

apenas a própria empresa e a Prefeitura Municipal fizeram uso dessa água. 

Em Agosto/2014 foi publicada uma resolução municipal (Resolução Conjunta 

SVDS/SMS nº 09/2014), que permitiu a comercialização de água de reúso, quando a 

SANASA pode então atuar mais efetivamente na busca de clientes. Percebe-se então um 

aumento considerável do volume distribuído, com tendência de crescimento. 

 

Gráfico 04: Volume de água de reúso distribuído. 

 

O volume médio mensal da água de reúso comercializado no último trimestre de 

2014 correspondeu a 1.109 m³. 

 

Média Mensal do Último Trimestre de 
2014 – EPAR CAPIVARI II 

Efluente Volume (m³) 

Gerado 173.463 

Lançado 172.354 

Comercializado 1.109 

Tabela 4 – Relação de volumes - Média Mensal do último trimestre de 2014 – EPAR 

CAPIVARI II. 

Os usos predominantes da água de reúso foram irrigação paisagística, construção 

civil, lavagem de espaços públicos, corpo de bombeiros, desobstrução de redes e galerias 

e lavagem de veículos conforme apresenta o Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Usos Predominantes da Água de Reúso da EPAR CAPIVARI II referente 

ao último trimestre de 2014. 

 

Concluindo, pode-se dizer que a tecnologia de membranas associada à gestão da 

empresa, poderá aumentar o tempo de detenção da biomassa proporcionando maior 

estabilização do lodo, evitando o arraste de sólidos e com eles, patógenos e poluentes 

adsorvidos, ou seja, tornarão a operação e os efluentes produzidos estáveis. As 

instalações são compactas e requerem áreas consideravelmente menores, comparada à 

implantação de tecnologias convencionais. Possibilita a redução do quadro funcional, 

porém requer maior qualificação do mesmo. Diante da elevada qualidade e estabilidade 

do efluente obtido através deste processo, das exigências e padrões com tendência a se 

tornarem mais rigorosos para atingir a melhoria da qualidade das águas dos rios, do 

potencial de geração de receita, com a produção de água de reúso e recebimento de 

efluentes não domésticos, ETE que utilizam sistemas de membranas tornam-se uma 

ferramenta para o resgate da qualidade de vida da população e recuperação do meio 

ambiente, sendo a EPAR um marco na gestão do saneamento no Brasil. 
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Resultados Obtidos 

1. Em relação ao consumo de água:  
1.1. Houve redução do volume de água captada/utilizada?  
(X) Sim ( ) Não Quanto? (Exemplo: litros por hora)  
Obs:  
Estamos vivendo uma situação atípica, a crise hídrica, assim no ano de 
2014 a população de Campinas reduziu 20% o consumo de água, sendo 
resultado de um conjunto de medidas aplicadas como campanhas de 
conscientização do uso racional da água, comercialização de água de 
reúso para fins não potáveis, entre outras medidas para o enfrentamento 
da crise hídrica. O volume da água de reúso utilizada para fins não 
potáveis correspondeu a 3.325 m³ (volume do ultimo trimestre de 2014), 
volume este que deixou de ser captado do manancial de abastecimento.  
 
1.2. Houve redução do consumo específico (volume de água utilizada por 
unidade de produção)?  
( ) Sim (X) Não Quanto? (Exemplo: litros por hora)  
Obs: Não identificado. 

2. Em relação aos efluentes líquidos:  
2.1. Houve redução do volume lançado?  
(X) Sim ( ) Não Quanto? 1.109 m³/mês (referência média do último 
trimestre de 2014)   
 
2.2. Houve redução da carga/concentração de um ou mais poluentes?  
(X) Sim () Não  
 
Obs: Em comparação com as demais ETE’s da SANASA, a EPAR 
CAPIVARI II mantém excelente qualidade dos efluentes, desde o início da 
operação.  

 
3. Qual a porcentagem de reúso de água ou de efluentes?  
Referente ao último trimestre de 2014, a média mensal de água de reúso 
comercializada correspondeu a 0,64%, o equivalente a 1.109 m³/mês. 

 
4. Onde são feitas as ações de monitoramento?  
( ) Consumo de Água (X) Qualidade do Efluente (X ) Outros. Qual? 
Volumes e vazões 
 

5. De que forma a empresa atua na sensibilização de funcionários?  
(X) Ações (X) Campanhas ( ) Outros. Qual?  
( ) Não atua  
Obs: a SANASA atua não apenas com os funcionários, mas também com 
outras partes interessadas, como clientes e a sociedade, por meio de 
programas sociais e campanhas de Uso Racional da Água. 
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Resultados Obtidos 

6. Houve redução de custos operacionais e de manutenção?  
( ) Sim ( X) Não. Quanto (R$/mês ou ano)?  
 

 7. Qual o payback do projeto (meses)?  
A prioridade da SANASA foi o atendimento da legislação ambiental, 
ampliando o atendimento, coleta e tratamento de esgotos do município de 
Campinas, a alta qualidade do efluente da EPAR Capivari II permitiu a 
geração de receitas por meio da comercialização da água de reúso, 
considerando também o grande benefício ambiental, o objetivo é que ao 
longo dos anos a EPAR torne-se autossuficiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


