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RESUMO 
 
 

Profundas transformações vêm passando o planeta e de forma tão rápida, que não permite, 
muitas vezes, analisar o reflexo disto na sociedade. Novos produtos são gerados de forma tão 
acelerada que muitos, não permitem sequer ser avaliados, em que circunstâncias foram 
produzidas e quais serão os impactos na natureza. Diante disto, a ciência aliada à tecnologia 
pode proporcionar meios para modificar este cenário e suas implicações no contexto social. 
Com a globalização do mercado, aliada à escassez de alguns recursos naturais como a água, 
e à crescente exigência por processos ambientalmente corretos, torna imprescindível o uso 
racional deste recurso, tornando este, um exemplo do uso da tecnologia em prol da sociedade. 
O setor industrial vem focando cada vez mais, no desenvolvimento de atividades que visem 
sustentabilidade em suas operações; e principalmente, no que se refere às questões sociais e 
ambientais, passando a implantar um sistema de gestão em que o reuso e reciclo de efluentes 
tornaram-se um meio de obter produção mais limpa. O reuso de águas residuárias é entendido 
como uma tecnologia desenvolvida e adaptada para reduzir consumo de água nos processos 
industriais, buscando no tratamento de efluentes a qualidade necessária para a reutilização 
pela empresa. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver processo para 
viabilizar a reutilização de água advinda de processo industrial de brasagem e assim, sugerir a 
implantação industrial. Para tal, amostras de água foram captadas de tanques de água, após 
ter sido realizado a brasagem de tubos metálicos. Sendo um processo térmico que visa à 
junção e revestimento de materiais, obtido pela fusão de um metal de adição, faz que a água 
do tanque contenha partículas metálicas que elevam o pH e a turbidez, dificultando a 
reutilização na indústria. As águas foram submetidas a processo de tratamento convencional, 
com a utilização de sulfato de alumínio, cal hidratada e a utilização de filtro com pedra, areia e 
carvão ativado. Paralelo ao tratamento convencional foi desenvolvido um processo de filtração 
com a utilização de papel com gramatura adequada para reter as partículas metálicas. A partir 
de análises laboratoriais para determinação dos parâmetros físico-químicos das águas dos 
processos realizados, foram avaliados os procedimentos para tratamento da água de 
brasagem. No desenvolvimento do trabalho foi associado às práticas laboratoriais, o Plano de 
Conservação e Reuso de Água (PCRA), que permitiu traçar direção para o desenvolvimento da 
pesquisa. Como resultado observado neste trabalho, de modo geral, os dois processos 
reduziram os parâmetros de pH e turbidez das águas; mas o processo com sistema de 
filtragem utilizando papel, apresentou bons valores de redução na turbidez em até 85%. Foi 
avaliada também durante o desenvolvimento do trabalho, a quantidade de água necessária 
para os tratamentos e o retorno para o processo; neste caso, foi averiguado que o volume final 
para reuso é viável, pois 16,25% do total foram destinados para preparação do processo de 
tratamento e posteriormente, destinados ao descarte. Além da viabilidade técnica que os 
resultados obtidos mostraram, foi analisado durante o trabalho, que a reutilização da água 
produziria economia em até 86,66%; valores estes relativos à captação de água limpa e 
lançamento de carga orgânica no esgoto, e que permite habilitar a indústria receber incentivos 
e coeficientes redutores dos fatores da cobrança pelo uso da água. Ao final, a adoção de 
processos de tratamento de água de reuso pela indústria de brasagem se mostrou interessante 
e esta, em contrapartida, promoverá melhor imagem deste setor produtivo junto à sociedade, 
participando da lista de empresas socialmente responsáveis e assim, possibilitar que as águas 
limpas sejam destinadas para usos mais nobres na sociedade. 


