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FELIPE,Bruno dos Santos Alves. Soluções práticas em captação e tratamento de
águas cinzas e  pluviais.  2018.  50 folhas.  Trabalho  de  conclusão de curso  em
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RESUMO

É verídico que a água é um bem indispensável para a humanidade. Ela é
indispensável  para  todos  os  processos  humanos  e  econômicos.  Devido  ao
desenfreado crescimento econômico e populacional,  o planeta está atravessando
uma crise hídrica em diversos lugares. Com o intuito de reduzir esse impacto e de
viabilizar a gestão desse recurso tão precioso, métodos alternativos para o uso de
água não potável em ambientes residenciais foi  desenvolvido. O reuso de águas
cinzas e pluviais aplicados para fins não potáveis vem ganhando forças no âmbito
das razões sustentáveis.  Esses sistemas de aproveitamento e tratamento devem
seguir  os  seguintes  critérios:  segurança,  higiene,  estética,  proteção  ambiental  e
viabilidade econômica. Este projeto visa demostrar a importância da aplicação de
um  sistema  de  reuso  em  edificações,  demostrando  todas  as  fases,  desde  a
instalação  até  seu  uso.  Além disso,  esse  projeto  visa  demostrar  a  captação,  o
tratamento, armazenagem e as aplicações das áreas de uso.

Palavras-chave: Reuso; Cinzas; Pluviais; Tratamento.



FELIPE, Bruno dos Santos Alves. Practical solutions in catchment and treatment
of  gray  and  pluvial  waters.  2018.  50  sheets.  Completion  of  course  in  Civil
Engineering – Anhanguera educational, Niterói, 2018.

                                                   ABSTRACT

It  is  true  that  water  is  an  indispensable  commodity  for  humanity.  It  is
indispensable for all human and economic processes. Due to the rampant economic
and population growth, the planet is going through a water crisis in several places. In
order to reduce this impact and to make feasible the management of this precious
resource,  alternative  methods  for  the  use  of  non-potable  water  in  residential
environments  were developed.  The reuse of  gray and rainwater  applied  for  non-
potable  purposes has  been gaining  strength  within  the  framework  of  sustainable
reasons.  These  systems  of  use  and  treatment  must  follow  the  following  criteria:
safety,  hygiene,  aesthetics,  environmental  protection  and  economic  viability.  This
project aims to demonstrate the importance of the application of a reuse system in
buildings, demonstrating all phases, from the installation to its use. In addition, this
project aims to demonstrate the capture, treatment, storage and applications of the
areas of use.

Keywords: Reuse; Ashes; Pluvial; Treatment.
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1. INTRODUÇÃO

A água é recurso primordial para toda vida vegetal, animal e humana. Sua

importância é tão grande que a mesma está preconizada no Art. 30 da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DDH, 2005); O direito à água é um dos direitos

fundamentais  do  ser  humano.  Em  suma,  é  considerada  o  recurso  natural  mais

indispensável para a evolução da humanidade, e sua disponibilidade é limitada.

Embora cerca de 75% da superfície da Terra seja ocupada pela água, deste

total  apenas  3%  são  de  água  doce,  dos  quais  apenas  20%  encontram-se

imediatamente disponíveis para o uso humano. Além disto, a distribuição desigual da

água pelos continentes do planeta faz com que haja escassez do recurso em vários

países.  Segundo Vieira (2006), o planeta tem a mesma quantidade de água desde a

sua formação, graças a sua capacidade de autopurificação e limpeza de poluentes.

No entanto, o crescimento dos centros urbanos, o aumento do acréscimo na carga

de efluentes despejados em mananciais, redução de áreas verdes, e o aumento na

demanda hídrica, prejudicaram essa capacidade.

 Por  isso  é  de  extrema  importância  o  desenvolvimento  de  tecnologias  e

soluções  alternativas,  uma  vez  que  o  crescimento  populacional  faz  com  que  a

demanda pelos recursos hídricos aumente. Basicamente, o incentivo ao uso racional

da água reutilizando-a é uma forma de prevenir sua escassez. Métodos alternativos

para  reduzir  a  problemática  da obtenção  de água estão sendo empregados em

diversas localidades pelo mundo, principalmente em regiões onde a captação de

água  doce  demanda  grande  esforço.  Assim  sendo,  o  reuso  de  águas  cinzas  e

pluviais e seu devido tratamento é uma excelente alternativa para minimizar o uso

de água potável nas edificações. 

O uso de água potável em residências requer grandes quantidades no dia a

dia.  Ao  fazer  as  tarefas  básicas  necessárias,  o  individuo  desperdiça  parte

significativa desse recurso, parte essa, que é despejado com o esgoto, dificultando

sua recuperação. O reuso da água após o primeiro uso, antes de ser descartada é

uma alternativa viável para reduzir os grandes índices de consumo residencial nas

grandes  metrópoles.  Essa  técnica  consiste  em  captar  o  que  foi  utilizado  em

selecionadas regiões da casa, somada as águas pluviais. Tratar, e alocar essa água

em um tanque. E por fim, determinar seu uso em algumas finalidades residenciais. O



método de utilização de águas cinza ao ser empregado proporciona uma economia

direta na quantidade de água necessária para o abastecimento residencial.  Esse

método reduz significativamente a quantidade de água bruta a ser captada para

efeito de potabilização permitindo assim sua disponibilização para outros locais onde

a demanda não seria atendida (GONÇALVES, 2009).

Diante do exposto, questiona-se:  considerando o crescimento da demanda

populacional,  como  as  formas  de  reaproveitamento  de  águas  cinzas  e  pluviais

podem minimizar o consumo de água potável?

Com o intuito de auxiliar a redução do consumo hídrico em ocasiões que não

demandam a utilização de águas com elevados níveis de potabilidade, buscou-se

neste trabalho teorizar a implantação de um sistema de captação de águas cinzas e

águas  pluviais  para  utilização  menos  nobres  em  uma  edificação  residencial

multifamiliar  de  pequeno  porte.  Será  feita  uma estimativa  de  consumo de  água

potável,  de  reuso  e  pluviais,  de  materiais  e  equipamentos  necessários,  da

viabilidade de implantação dos respectivos sistemas e a definição do período de

retorno para o investimento inicial.

O  trabalho  em questão  tem objetivo  principal  demonstrar  a  importância  e

eficácia na adequação de obras hídricas para reutilização de águas cinzas e pluviais

em edificações de pequeno porte. Como objetivos específicos, explicará o processo

construtivo de um projeto de reuso de águas cinzas e pluviais, indicar as formas de

tratamento e armazenagem dessas águas e definir seu uso na edificação.

A metodologia do trabalho se deu na forma de estudo bibliográfico, a qual se

deu através de leitura de artigos científicos, livros e investigações teóricas. Nesse

contexto, esta pesquisa se justifica pela sua importância do uso consciente de um

recurso tão precioso e da responsabilidade social de cada um.



2. DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

O planeta Terra possui uma quantidade limitada de recursos hídricos desde

sua  formação.  Como  pode  ser  visto  na  figura  1  e  na  tabela  1,  apesar  de

aproximadamente 3/4 da superfície do planeta ser revestida de água, estima-se que

a Terra tenha aproximadamente 1,360 bilhão de km³ de água, sendo 12.900 km³

deste valor de vapor d’água, e que desse volume apenas 2,5% seja de água doce,

dos quais 99,7 desse total  não estão acessíveis  ao consumo devido ao fato de

estarem formando calotas polares (76,4%), ou então integrando aquíferos (22,8%).

Apenas uma pequena fração (cerca de 0,3%) dos 2,5% do total das águas doces

encontra-se disponível como água superficial formando áreas alagadas, como rios,

represas e lagos(CAVALCANTE,2017).

          Figura 1 – Distribuição de água no mundo

            Fonte: Adaptado Cavalcante(2017)



      Tabela 1 – Distribuição de água na Terra em km

           Fonte: Adaptado de Victorino (2007)

Portanto a quantidade que se tem desse bem natural  é bastante limitada.

Observa-se na figura 2 que a escassez desse recurso no mundo não está apenas

ligada  à  pequena  quantidade,  mas  também  à  má  distribuição  dela  entre  os

continentes;  o  grande volume existente  não chega à população efetivamente  de

cada região, o que é evidenciado ao se comparar o volume total dos rios com os

potenciais de água doce per capita.



Figura 2 – Porcentagem de água doce versus população por continente

Fonte: The United Nations World Water Development Report (2003)

Segundo Victorino (2007), a problemática da água no mundo começa a tomar

um rumo desesperador. Conforme o tempo passa seu retorno a natureza reduz cada

vez  mais.  Na  realidade,  não  é  verdade  que  não  exista  água  suficiente  para

abastecer  a  população  do  planeta,  o  caso  é  que  a  sua  distribuição  espacial  é

inadequada, assim como sua gestão. Atualmente, o acesso à água não existe para

um em cada seis pessoas no mundo. Teoricamente, se estima que exista água doce

para satisfazer às necessidades de uma população dez vezes superior à atual. Por

outro  lado,  a  disponibilidade  dos  recursos  hídricos,  hoje  em dia,  nos  apresenta

situações como essas:  A Ásia,  com 60% da população mundial,  possui  somente

36% de recurso hídrico; a Europa tem 13% da população do planeta e 8% de água.

A Índia dispõe somente de 4% de todas as águas. Já os países árabes, que ocupam

10,3% da superfície terrestre com uma porcentagem de 4,5% de toda a população

do  mundo,  não  possuem  mais  do  que  0,43%  dos  recursos  de  água  e  são

beneficiados em 2% de chuvas do planeta. Na África vivem 13% da humanidade e a

disponibilidade de água é de apenas 11%; já nas Américas do Norte e Central, vivem

8% de toda a população mundial e desfrutam de 15% do recurso hídrico. A América

do  Sul  com somente  6% da  população  mundial,  desfruta  de  26% dos  recursos



hídricos. Já na Austrália/ Oceania, onde habita menos de 1% da população mundial,

dispõe de cerca de 5% da água.

2.1 ÁGUA NO BRASIL

O Brasil tem posição privilegiada em relação ao resto do planeta quando o

assunto é disponibilidade de águas doce. A vazão média anual dos rios em território

brasileiro é de cerca de 180 mil m³/s. Este valor corresponde a aproximadamente

12% de toda a  água  doce superficial  do  mundo,  que  é  de  1,5  milhão  de  m³/s,

Shiklomanov (1998), e representa ainda 28% de toda a água doce do continente

americano. O Brasil é considerado rico em termos de vazão média por habitante,

com cerca de 33mil  m³/hab/ano, mas apresenta uma grande variação espacial  e

temporal das vazões.

A disponibilidade  de  água  nas  grandes  regiões  hidrográficas  brasileiras  é

variável assim como a população local. Por exemplo, na região amazônica tem-se

74% das disponibilidades nacionais, isto é, dos recursos hídricos superficiais, e é

habitada por menos de 5% da população brasileira. Uma vazão em torno de 48000

m³/hab/ano, com 132000 m³/s de vazão disponível em território nacional e 86000

m³/s nos países vizinhos a montante. Essa mesma região apresenta um expressivo

potencial hidrelétrico (40% do total do país), sendo que apenas 1% é hoje explorado.

A tabela 2 mostra a disponibilidade hídrica, estiagem e vazões médias nas principais

bacias hidrográficas brasileiras.



Tabela 1: Disponibilidade hídrica e vazões médias e de estiagem

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (2009).

A menor  vazão  média  por  habitante  é  observada  na  região  hidrográfica

Atlântico  Nordeste  Oriental,  com média inferior  a  1200 m³/hab/ano.  Em algumas

bacias dessa região são registrados valores menores que 500 m³/hab/ano. Ressalta-

se ainda, na condição de regiões com pouca disponibilidade relativa, algumas bacias

das regiões hidrográficas Atlântico Leste, Parnaíba e São Francisco. 

2.2 REUSO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA

2.2.1 Reuso de águas cinzas

As águas residuárias podem ser classificadas quanto a sua origem. Henze &

Ledin (2001) separam as águas cinzas em duas categorias: águas cinzas escuras e

águas cinzas claras. As águas cinzas claras são águas residuárias provenientes do

chuveiro, do lavatório e da máquina de lavar roupas. Já as águas cinzas escuras são

aquelas  provenientes da pia da cozinha e da máquina de lavar pratos. 



Para Otterpohl (2001), as águas residuárias residenciais são classificadas da

seguinte formas:

 – Águas negras (blackwater): efluentes provenientes dos vasos sanitários, como

urina, fezes e papel higiênico;

 – Águas cinzas (greywater): águas servidas, excluindo o efluente proveniente dos

vasos sanitários;

 – Águas amarelas: efluente representado somente pela urina;

 – Águas marrons: efluente representado somente pelas fezes.

Segundo  Bazzarella  (2005),  a  água  cinza,  quando  estocada  sem  devido

tratamento  por  alguns  dias,  tem  características  semelhantes  à  de  um  esgoto

convencional,  pois  ambos  possuem  mau  odor  (anaeróbios)  e  uma  grande

quantidade de bactérias. Porém, as diferenças são muito mais importantes do que

suas similaridades. Por isso é de grande importância tratar a água cinza antes que

ela atinja este nível.

O reuso da água em edificações é perfeitamente possível, desde que seja

projetado para este fim, deve-se sempre evitar que a água reutilizada seja misturada

com a água tratada e não permitir o uso da água reutilizada para consumo direto,

preparação de alimentos e higiene pessoal.  Porém, a qualidade necessária para

atender  aos usos previstos deve ser  rigorosamente avaliada,  para a garantia  da

segurança  sanitária,  além  disso,  água  cinza  e  águas  negras  (esgoto  da  bacia

sanitária) não devem ser misturadas (FIORI, 2006).

2.2.2 Aproveitamento de águas pluviais

A utilização da água pluvial nas edificações é um método antigo que perdeu

força quando a implantação dos sistemas públicos de abastecimento foi  iniciada.

Entretanto, a sua utilização voltou a ser realidade fazendo parte da gestão moderna

de grandes cidades e de países desenvolvidos. (VACCARI, et al., 2005).

Segundo  Kalbusch  (2006)  o  uso  do  sistema  de  aproveitamento  de  água

pluvial, além de minimizar o consumo de água potável, ajuda na diminuição da carga

de  escoamento  no  sistema  de  drenagem  urbana,  pois  uma  parte  deixa  de  ser

escoada no horário de pico sem sobrecarregar o sistema de drenagem pluvial.



O fato de muitas aplicações domésticas, tais como limpezas locais externos,

descargas  de  bacias  sanitárias,  lavagem  de  automóveis  e  rega  de  jardim,

dispensarem água potável  ou  de particular  qualidade favorece a implantação de

sistemas simples para o aproveitamento de água pluvial (BERTOLO, 2006).Bertolo

(2006) cita ainda outros possíveis usos para a água da chuva sem que haja qualquer

risco para quem os manipula, com o tratamento adequado, sendo eles lavagem de

roupa, lavagem de ruas e calçadas, sistemas de combate a incêndio e sistemas de

ar-condicionado.

A qualidade da água pluvial deve ser observada para fins de reuso, visto que,

vários elementos influenciam na sua qualidade e podem reduzi-la, fatores como a

qualidade do ar e as características da área de captação são algum deles, sendo

que o último pode justificar o descarte das primeiras águas captadas (CARVALHO,

2009).

De  acordo  com  Gonçalves  (2006)  a  qualidade  da  água  pluvial  também

depende  da  sua  localização  geográfica,  das  condições  meteorológicas,  da

vegetação presente, da estação do ano e da presença de poluição. Outras situações

como a presença de indústrias de construção civil ou de veículos podem ocasionar a

presença de enxofre e nitrogênio na água, assim como a proximidade ao oceano

pode ter como consequência a concentração de sódio, potássio, magnésio e cloreto.

2.2.3 Combinação dos sistemas de tratamento

O aproveitamento da água pluvial e reúso de águas cinzas em um só sistema

é mais eficiente, pois em períodos de estiagem, o sistema é alimentado por águas

cinzentas,  evitando  o  armazenamento  de  grandes  volumes  de  água.  Outra

vantagem  da  mistura  dessas  duas  águas  é  a  diminuição  da  concentração  de

poluentes  existentes  na  água  cinza,  pois  estes  se  dissolvem  na  água  pluvial

(BERTOLO, 2006).

O sistema ideal é aquele que deveria ser capaz de atender a demanda de

água utilizando água pluvial e água cinza sem tratamento, porém é necessário expor

o risco potencial no uso dessas fontes. Em se tratando de água pluvial o risco é

baixo  enquanto  as  águas  servidas  requerem  um  nível  de  tratamento  maior

(LEGGETT et al., 2001).



Se  o  uso  da  água  for  feito  de  imediato,  como  por  exemplo,  lavagem de

quintal,  dispensa tratamento,  porém,  toda a  água  que for  armazenada deve  ser

tratada, pois água pluvial e água cinza contêm componentes orgânicos que podem

diminuir a qualidade da água.

Devido a esta questão, Dos Santos (2002) ressalta a importância de observar

os custos de tratamento para que a água cinza possa ser utilizada com a segurança

sanitária requerida, pois quanto maior o nível exigido, maior o custo.

3.ARMAZENAMENTO E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS EM EDIFICAÇÕES

Apesar de ter sido um método utilizado a milhares de anos por povos como os

romanos, hebreus, povos pré-colombianos e turcos os sistemas de aproveitamento

de água pluviais foram sendo esquecidos com o passar dos tempos, com o advento

das concessionárias que levam a água até o consumidor e a falsa ideia de que esse

é  um bem  inesgotável,  a  sociedade  acabou  se  acomodando  e  deixando  essas

técnicas  e  costumes  se  perderem.  Esses  povos  costumavam  fazer  grandes

reservatórios para coleta da água da chuva que eram transportadas por aquedutos.

(PERONA,2011)

Com a grande conscientização no âmbito da possibilidade de escassez de

água em pouco tempo e o aumento do problema com enchentes, está cada vez

mais  frequente  no Brasil  e  no  mundo edificações com sistemas de retenção ou

reaproveitamento  de  água  para  usos  que  não  requerem  um  grande  padrão  de

potabilidade. (PERONA,2011)

Em alguns estados brasileiros como Paraná e Espírito Santo a retenção por

algum tempo da água da chuva já é obrigatória visando diluir a vazão da chuva e

evitar enchentes, porém seu reuso não é exigido. Em São Paulo edificações com um

mínimo de área impermeabilizada são obrigadas por lei a reter a água que pode ter

três destinos: reutilização para fins menos nobres, lançamento após uma hora do

final da chuva na rede pública ou ainda descarte em uma área permeável para que

chegue ao lençol freático. (PERONA,2011)

Em outros países que não possuem a abundância de água como ocorre no

Brasil tanto as técnicas quanto a legislação já estão mais avançadas. Na Índia, por

exemplo, existem edifícios comerciais com estação própria de tratamento de esgoto



para reutilização na alimentação do ar-condicionado. Ao contrário do Brasil em que o

sistema é individual  para cada edificação na China a coleta  é feita  em grandes

reservatórios e já beneficiaram mais de 15 milhões de pessoas (MAIA,2011).

4.1.  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA DE  COLETA E  APROVEITAMENTO  DE

ÁGUAS PLUVIAIS

O sistema instalado em uma edificação para coleta e aproveitamento da água

da chuva para fins não potáveis como a irrigação de jardins, descarga sanitária e

limpeza  de  áreas  comuns  consiste  na  captação  da  água  que  cai  na  área  de

cobertura,  geralmente  telhados,  através  de  calhas,  transportando  para  um

reservatório de acumulação, que pode ser apoiado ou enterrado e ser construído de

diferentes materiais como: concreto armado, blocos de concreto, alvenaria de tijolos,

aço,  plástico,  poliéster,  polietileno e outros.  O transporte se dá através de dutos

horizontais  e  verticais,  passando  por  filtros  de  impurezas  e  sujeira.  Deste

reservatório a água é bombeada para um segundo reservatório superior de onde

tubulações distribuem a água por gravidade para as áreas adequadas de consumo

não nobres. Vale ressaltar que alguns sistemas dispensam as águas das primeiras

chuvas pois estas acarretam sujeiras da área de captação (PERONA,2011). A figura

3 mostra o esquema do funcionamento de um sistema de reutilização de águas

pluviais em uma edificação.

        Figura 3 :Esquema de Reaproveitamento da água de chuva

Fonte: FORTE, 2010



A área de captação é propriamente o telhado da edificação que pode ser feito

de  telhas  de zinco,  cerâmicas,  fibrocimento  ou  laje  de  cobertura.  Cada  material

possui um coeficiente de absorção diferente, ou seja, o valor de retenção de água

será diferente para cada caso, o que influi no cálculo do tamanho do reservatório de

captação. O vento pode trazer, com a chuva, galhos, folhas entre outros tipos de

sujeira,  então  é  de  grande  importância  a  instalação  de  equipamentos  para  a

retenção dessas impurezas. Para esse processo pode-se utilizar um dispositivo na

saída da calha, uma grade que percorre toda a calha ou ainda uma grade na entrada

de água do reservatório de autolimpeza (PERONA,2011). Na figura 4 observa-se a

grade que percorre toda a calha, para retirada de folhas e galhos.

Figura 4: Sistema de grade localizada sobre a calha

FONTE: Waterfall (2002)

Para  coletar  as  águas  da  chuva  é  necessário  fazer  uso  de  áreas

impermeáveis,  como  por  exemplo,  telhados.  É  possível  o  acesso  de  pequenos

animais como: pássaros em geral, ratos, gatos, gambás entre outros, e é grande o

risco do telhado conter fezes desses animais ou até mesmo, animais mortos. Por

esse motivo, é recomendável o descarte da porção inicial da água que faz a limpeza

do telhado, sobretudo após longo período de estiagem (PERONA,2011).



 Segundo Tomaz (2003), para efeito de cálculo, o volume de águas pluviais

que pode ser aproveitado não é o mesmo que o precipitado. Assim, são estimadas

perdas  que  vão  entre  10%  a  33%  do  volume  precipitado.  Essas  perdas  são

provenientes  de  vazamentos,  evaporação,  etc.  Algumas  técnicas  para  fazer  o

descarte  da  água  de  limpeza  do  telhado  poderão  ser  utilizadas,  entre  as  quais

tonéis, reservatórios de autolimpeza com torneira boia e dispositivos automáticos, A

figura 5 mostra o esquema do tonel como reservatório de limpeza.

               Figura 5: Tonel como reservatório de autolimpeza

   FONTE: Dacach (1990)

A água desce pelo condutor vertical,  passa pelo registro gaveta até entrar

pelo reservatório. O extravasor é responsável pela saída superior da água. É valido

ressaltar a importância da saída de água no nível mais baixo do reservatório para

fazer a limpeza do mesmo. Outra técnica usada para fazer o descarte da limpeza do

telhado é o método de reservatório de autolimpeza com torneira boia.  A figura 6

mostra esse método.



    Figura 6: Reservatório de autolimpeza com torneira boia

FONTE: Dacach (1990)

Neste tipo de método a água passa e fica retida em um pequeno reservatório

de  descarte  antes  de  entrar  no  reservatório  de  armazenamento.  Por  ser  um

reservatório de descarte, é posta uma boia para que haja o acionamento da mesma

quando estiver cheio. A válvula de crivo é aberta automaticamente e a passagem se

dá para o reservatório de armazenamento. A figura 7 mostra o dispositivo em si de

descarte da água de limpeza do telhado. Geralmente essa água vem com grandes

impurezas, detritos sólidos e até animais mortos.



          Figura 7: Dispositivo de descarte da água de limpeza do telhado 

FONTE: Dacach (1990)

Apos  os  condutores  e  dutos,  chega-se  a  parte  do  armazenamento.  Os

reservatórios devem ter sua vazão definida por uma série de fatores entre eles estão

o tamanho da área de captação, o regime de chuvas, a média anual de volume de

chuva (altura de chuva),  o coeficiente de absorção do material  de cobertura e o

consumo diário esperado considerando a quantidade de pessoas que devem habitar

a edificação. No caso de uma cidade do sudeste brasileiro que chove mais durante

certo  período  do  ano,  o  verão,  o  ideal  é  que  se  leve  em consideração  que  os

reservatórios devem ser capazes de armazenar água nesses períodos para mais

tarde serem utilizadas no período de seca(PERONA,2011). A conta do volume total

captado anual é:



Vol(m³)= Coef(m²) x Alt(m)

Onde:

Coef : Coeficiente de absorvição do reservatório medido em metros cúbicos.

Alt: Altura anual de chuva medida na área da edificação medida em metros.

Desse resultado deve ser retirado o volume que será utilizado na edificação

durante  o  período.  E  analisar  o  regime  de  chuvas  para  evitar  que  no  verão  o

reservatório transborde ou falte água no inverno. O projeto de coleta e reuso da

água  de  chuva  deve  seguir  as  especificações  das  normas  NBR  5626-  2004  -

Instalação predial de água fria, e NBR 10844- 1989 -Instalações prediais de águas

pluviais que fornecem os requisitos para o aproveitamento de água de chuva em

áreas urbanas. (FREITAS; SILVA,2011)

4.2 PRECAUÇÕES E CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA

De acordo com Simone (2009) no sistema de coleta e aproveitamento de

águas  pluviais  alguns  cuidados  especiais  deverão  ser  tomados  com  relação  à

instalação e a manutenção do sistema, a saber:

 –  A entrada  de  luz  do  sol  no  reservatório  deverá  ser  evitada  para  diminuir  a

proliferação de microrganismos;

 – A tampa de inspeção deverá estar fechada;

 – A saída do extravasor deverá conter grade para evitar a entrada de pequenos

animais e impurezas;

 –  Pelo  menos  uma  vez  por  ano  deverá  ser  feita  a  limpeza  no  reservatório,

removendo o lodo que se acumula no fundo;

 – O reservatório de águas pluviais deverá conter uma pequena declividade no fundo

para facilitar a limpeza e retirada do lodo;

 – É aconselhável localizar o reservatório de acumulação de águas pluviais perto do

condutor vertical, podendo ele ser elevado, enterrado ou apoiado;

 – A água coletada deverá ser utilizada somente para consumo não potável;

 – Numa estiagem prolongada, deve-se prever o reabastecimento do reservatório de

águas pluviais com água potável, em quantidades que garantam o consumo diário;



 – A entrada de água potável no reservatório de águas pluviais deverá estar acima

da  entrada  de  águas  pluviais  para  que  as  águas  pluviais  não  retornem  ao

reservatório de água potável;

 –  Deverão  ser  tomados  os  devidos  cuidados  para  que  as  águas  pluviais  não

contamine o reservatório de água potável,  caso o reservatório de águas pluviais

esteja ligado a ele;

 – No fundo do reservatório deverá existir um dispositivo para evitar turbulência na

água  e  não  agitar  o  material  sedimentado  do  fundo  do  reservatório  de  águas

pluviais;

 –  A tubulação de águas pluviais  deverá  ser  de  outra cor  para  realçar  uso não

potável, além disso poderão ser utilizadas roscas e torneiras diferentes para evitar

uma possível interconexão com o sistema de água potável;

 – Próxima à mangueira do jardim ou quintal deverá existir uma placa de aviso “Água

não Potável” por segurança;

 – Não deverá ser feita a conexão da rede de água potável com a rede de águas

pluviais no sistema de distribuição;

 – Deverá ser verificada a qualidade das águas pluviais armazenadas;

– Deverá ser verificado a necessidade de tratar e o tipo de tratamento a ser aplicado

as águas pluviais.

4.3  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA DE  COLETA E  APROVEITAMENTO  DE

ÁGUAS CINZAS

Jefferson et al (1999); Eriksson et al (2002) e Ottoson & Stenstrom (2003) 

classificam águas cinzas como águas servidas residenciais originadas de lavatórios, 

chuveiros, banheiras, pias de cozinha, máquinas e tanques de lavar roupas. As 

águas cinzas devidamente tratadas apresentam um enorme potencial de reúso para 

uso não potáveis. Diferentemente das águas pluviais onde os volumes produzidos 

dependem diretamente dos índices pluviométricos da região, as águas cinzas 

apresentam vazões oriundas do uso de água potável na edificação, sendo de fácil 

coleta.

Mendonça  (2004)  classifica  os  efluentes  domésticos  em  efluente  preto

“blackwater”  e  em efluente  cinza  “greywater”.  Para  sistemas  de  reúso  de  água,



conhecer o tipo de efluente é imprescindível para a definição do tratamento a ser

posto em prática e o uso final que esse efluente poderá auxiliar. Henze & Ledin

(2001)  apresentam  algumas  subdivisões  com  codificação  em  cores  para  os

efluentes domésticos. Essas subdivisões são mostradas na tabela 2.

Tabela 2: Código de Cores dos Efluentes

Fonte: Henze & Ledin (2001)

Para o reaproveitamento das águas cinzas deve ser levado em consideração

que  as  instalações sanitárias  das águas  negras  e  das  águas cinzas  devem ser

separadas, gerando custo durante a construção. Os tratamentos para a água cinza

devem ser mais complexos do que o de águas pluviais devido ao nível de impurezas

maior nesse tipo de água, e dependem das características da água cinza coletada

(JEFFERSON et al, 1999).

O uso também é mais restrito não sendo, por exemplo, indicada para ser

usada no vaso sanitário devido à cor esbranquiçada e à possibilidade de surgimento

de odor desagradável. No caso de considerar utilizar esse tipo de água no sistema

de  resfriamento  de  ar-condicionado  talvez  seja  necessário  tratamentos  mais

avançados (SIMONE,2009).

O sistema de reuso da água cinza se assemelha com o da água pluvial,

porém dependendo do uso pode não ser necessário o reservatório superior, já que

em muitos casos este tipo de água só servirá à irrigação de jardins e as vezes até

mesmo somente à irrigação subterrânea (SIMONE,2009). 

O  uso  das  águas  cinzas  está  conectado  a  fatores  como  a  qualidade  do

afluente, o tratamento aplicado, a qualidade do efluente e principalmente ao destino



que será  dado ao uso da água (SIMONE,2009).  Na figura  8  é  apresentado um

esquema do uso de sistemas de águas cinzas em residências.

Figura 8: Esquema do uso de sistemas de águas cinzas em residências

Fonte: adaptado de South East Water



Eriksson et al (2002) afirma que a utilização do sistema de reúso de águas

cinzas está associada às seguintes vantagens:

 – Estimula o uso racional e a conservação de água potável;

 – Permite maximizar a infraestrutura de abastecimento de água e tratamento de

esgotos pela utilização múltipla da água aduzida;

– Propicia a educação ambiental.

4.4 COMPONENTES DE UM SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS CINZAS

De acordo com Simone (2009) sistema de reúso de águas cinzas é formado

pelos seguintes componentes:

 – Coletores: sistema de condutores horizontais e verticais que levam o efluente

oriundos do chuveiro,  do lavatório  e da máquina de lavar  roupas ao sistema de

armazenamento, onde posteriormente é devidamente tratado.

Na figura 9 é possível observar o esquema do sistema de reúso de águas

cinzas e alguns pontos de coleta de efluente.

Figura 9: Esquema do sistema de reúso de águas cinzas em edificações

FONTE:Jefferson et al, (1999)



-Armazenamento: sistema composto por reservatórios de acumulação com objetivo

de armazenar as águas cinzas provenientes dos coletores. Um fator primordial para

o sucesso desse sistema de reúso é o balanço entre o volume gerado e a demanda

a ser  atendida.  Jefferson et  al  (1999)  demostra que o volume gerado de águas

cinzas e  o  volume requerido  pelas  descargas dos vasos sanitários,  em um dia,

quase semelhantes.

Entretanto, as águas cinzas são produzidas em um período curto de tempo

enquanto que o uso das águas cinzas para a descarga do vaso sanitário ocorre de

maneira distribuída durante o dia. Este fato proporciona um deficit de água durante a

tarde e a madrugada. A utilização de reservatórios de acumulação de águas cinzas

pode  minimizar  o  problema  desse  deficit,  sendo  porém  necessário,  uma  maior

disposição de espaço físico para a instalação do sistema de reúso(SIMONE,2009).

-Tratamento: o sistema de tratamento das águas cinzas depende da qualidade da

água coletada e do seu uso final. A escolha do processo de tratamento das águas

cinzas  a  ser  utilizado  é  de  fundamental  importância  para  o  sucesso  do

empreendimento  e,  por  isso,  a  decisão  deve  ser  seletiva  e  fundamentada  nas

características do efluente a ser tratado(SIMONE,2009).

Mendonça (2004) descreve que, para o tratamento biológico de efluentes, é

conveniente caracterizar as águas residuárias separando o conteúdo orgânico em

várias frações baseando-se na viabilidade da remoção/degradação pela ação de

microrganismos. Na figura 10 mostra-se um esquema de classificação dos poluentes

presentes  nas  águas  residuárias  que  serão  submetidas  a  tratamento,  visando

auxiliar na escolha do processo e do tipo de tratamento.



Figura 10: Classificação dos poluentes presentes nas águas residuárias

FONTE:  Mendonça (2004)

4. DESTINAÇÃO E USO QUALITATIVO

4.1 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS INTELIGENTES

Com  o  avanço  da  tecnologia,  a  maior  demanda  de  água  potável  e  a

irregularidade nos níveis de água em estoque nos reservatórios, foi necessário a

criação de equipamentos hidráulicos capazes de economizar água. Algumas vezes

são dispositivos instalados nos sistemas já existentes instalados, outras vezes são

os próprios equipamentos que geram a economia.

Como  qualquer  equipamento  estes  só  serão  realmente  eficientes  se

instalados de forma correta e para o fim a que foram criados. Além de terem de

receber a manutenção adequada e ter respeitada sua vida útil.  Alguns dos mais

comuns equipamentos serão citados neste capítulo.

4.2 BACIAS SANITÁRIAS

Existem dois tipos de bacias sanitárias: As que obtém caixa acoplada e as

que obtém válvula de descarga. Até poucos anos atrás o mais comum no Brasil era

bacias  com  válvula  que  utilizavam  de  9  (nove)  a  12  (doze)  litros  de  água  por

descarga, porém por determinação do governo as construtoras passaram a utilizar

de bacias com caixa acoplada que gastam em média 6 (seis) litros por descarga

(PERONA,2011).

A caixa acoplada é um sistema que possui pouca diferença de altura entre a

bacia e a fonte de água, logo, é um sistema de baixa energia. Essa energia se torna

ainda  mais  baixa  durante  a  operação  já  que  a  coluna  de  água  presente  no



reservatório vai diminuindo a medida que a limpeza é feita. Isso pode fazer com que

a descarga não seja eficiente na sua função, fazendo com que o usuário tenha que

esperar a caixa se encher de novo para dar nova descarga, dobrando o gasto de

água. Essa falta de eficiência das caixas acopladas gerava uma rejeição por parte

da sociedade, esse panorama começou a alterar com o aumento da demanda das

construtoras.  As caixas acopladas passaram a  ganhar  ênfase e  a  melhorar  sua

eficiência.  Hoje  em  dia,  os  produtos  disponíveis  no  mercado  são  de  qualidade

elevada e possuem eficiência satisfatória (PERONA,2011).

Existe  no  mercado  um  sistema  chamado  “Dual  Flush“  que  permite  dois

estágios de descarga uma que gasta 3 (três) litros utilizada para dejetos líquidos e

outra que gasta 6 (seis) litros para dejetos sólidos (PERONA,2011). Na figura 11

demostra a caixa acoplada.

               Figura 11: Descarga de válvula (Dual Flush )

                  Fonte: PERONA,2011

A figura 12 demostra descarga tipo válvula. Esta traz uma economia muito

maior do que a descarga tradicional.



     Figura 12: Caixa Acoplada (Dual Flush )

                Fonte: GREEN Code Pro

4.3 TORNEIRAS

A economia de água em uma torneira depende mais de quem a manipula do

que  do próprio  aparelho.  Apesar  disso,  foram  criados  dispositivos  que  podem

contribuir para amenizar o gasto de água (PERONA,2011).

O  arejador  é  um  equipamento  capaz  de  fazer  as  torneiras  que  antes

gastavam entre 12 a 25 (doze a vinte e cinco) litros de água por minuto passem a

gastar de 6 a 10 (seis a dez) litros por minuto (PERONA,2011). A figura 13 mostra o

arejador.



           Figura 13: Arejador

                  Fonte: DOCOL

O arejador é um dispositivo instalado na extremidade da torneira que diminui

a  seção  da  passagem de  água  e  que  permite  a  entrada  de  ar  dando  assim a

impressão  de  maior  pressão  e  volume  de  água.  Pode  ser  instalado  tanto  nas

torneiras do banheiro quanto nas torneiras da cozinha(PERONA,2011).

Uma alternativa de economia é a escolha do tipo de torneira mais adequada

ao ambiente e ao uso de cada um. Existem três tipos de torneiras, as convencionais,

as com sensor de presença e as hidromecânicas(PERONA,2011).

As torneiras hidromecânicas (Figura 14) são as torneiras que desligam após

algum tempo ligadas,  ou  seja,  são torneiras  com temporizador.  Podem ser  uma

opção para os banheiros, mas não são indicadas para a cozinha, onde é feita a

limpeza de panelas e outros utensílios que requerem um fluxo contínuo por maior

tempo(PERONA,2011). 



Figura 14: Torneira Hidromecânica

Fonte:  PERONA,2011

Já  as  torneiras  com sensor  de  presença  (Figura  15)  são  aquelas  que só

liberam o fluxo quando detectam a presença de algum objeto ou de mãos embaixo

delas e são econômicas por somente ficarem ligadas o tempo realmente necessário.

É válido ressaltar que esse dispositivo é mais caro e requer energia para funcionar, a

maior parte delas possui uma bateria para caso de falta de luz por um determinado

período(PERONA,2011).

                Figura 15: Torneira com sensor de presença

              Fonte:  PERONA,2011



A Tabela 2 comparativa mostra a economia possível de ser feita mantendo os

hábitos dos usuários e modificando somente o modelo de torneira e/ou instalando o

arejador.

Tabela 2: Quadro comparativo entre os tipos possíveis de torneiras

Fonte: GONÇALVES (modificado)

Observando  este  quadro  comparativo  fica  evidente  que  somente  a

substituição do sistema de torneiras e a instalação de arejadores já  é capaz de

causar grande economia no sistema de água. No caso extremo uma torneira de

sensor de presença com arejador gasta 4 (quatro) vezes menos do que uma torneira

convencional que gasta relativamente pouco.

4.4. CHUVEIROS

O chuveiro, assim como a torneira é um equipamento que depende muito do

uso de quem o manipula. Para se tornar mais econômico, por maior que seja a

economia  de  um chuveiro  se  a  pessoa  tomar  banhos  muito  demorados  com o

chuveiro o tempo todo ligado o gasto de água continuará alto. Existem dispositivos

que melhoram o controle da vazão dos chuveiros, reduzindo assim a quantidade de

água utilizada em um banho. Esses reguladores mantêm a vazão constante durante

o uso, os dispositivos estão disponíveis desde a vazão de 6 (seis) litros por minuto

até 14 (quatorze) litros por minuto. Sendo que um chuveiro comum gasta cerca de

25 (vinte e cinco) litros por minuto dependendo de seu modelo e pressão da água.

Assim como o arejador das torneiras os controladores de vazão colocam ar junto

com a água para aumentar a sensação de volume(PERONA,2011).



4.5. PISCINAS

A água que transborda da piscina e a água que é utilizada para limpeza e

manutenção da mesma pode ser encaminhada para o tanque de reaproveitamento

de águas pluviais.  Para captação da água excedente é  necessário  somente um

sistema de ralos cobrindo toda o perímetro da piscina. É aconselhável o descarte da

água proveniente da limpeza do filtro(PERONA,2011).

4.6. MANGUEIRAS

A melhor  forma de se  economizar  água em uma mangueira  é instalar  na

ponta um dispositivo que controla a saída de água, desta forma a mangueira só

liberará água quando realmente estiver sendo utilizada. Sistemas automáticos de

irrigação  não  são  recomendáveis  no  tocante  a  economia  de  água  pois  podem

consumir até duas vezes mais do que as mangueiras, apesar de irrigarem com mais

eficiência(PERONA,2011).

4.7  USO  ATRIBUÍDO  AS  ÁGUAS  CINZAS  E  ÀS  ÁGUAS  PLUVIAIS  PÓS

TRATAMENTO

O tratamento  de águas cinzas e  de águas pluviais  se  faz  necessário  por

diversos de fatores relacionados ao grau de exigência mínima de qualidade para o

uso para fins não potáveis. Segundo o manual do SINDUSCON (2005), para usos

como rega de jardim, lavagem de pisos, descargas de bacias sanitárias, lavagem de

veículos, lavagem de roupas e utilização ornamental (espelhos d’água e chafarizes)

é necessário que, após o tratamento das águas cinzas e das águas pluviais,  as

seguintes características sejam verificadas:

4.7.1 Uso de águas cinzas e de águas pluviais para rega de jardim e lavagem de

pisos:

Segundo Simone (2009) é necessário tomar as devidas precações sobre o

uso das águas cinzas nos seguintes pontos. 

 – não deve apresentar odores desagradáveis;

 –  não  deve  conter  componentes  que  agridam as  plantas  ou  que  estimulem o

crescimento de pragas;



 – não deve ser abrasiva;

 – não deve manchar superfícies;

 – não deve apresentar risco de infecções ou contaminação por vírus ou bactérias

prejudiciais à saúde humana.

4.7.2 Uso de águas cinzas e de águas pluviais para descarga em vasos sanitários:

Segundo Simone (2009) é necessário tomar as devidas precações sobre o

uso das águas cinzas nos seguintes pontos.

 – deverá contemplar as restrições do item 4.7.1;

 – não deve deteriorar os metais sanitários e máquinas.

4.7.3. Uso de águas cinzas e de águas pluviais para lavagem de veículos:

Segundo Simone (2009) é necessário tomar as devidas precações sobre o

uso das águas cinzas nos seguintes pontos.

 – deverá contemplar as restrições do item 4.7.1;

 – Não deve conter sais ou substâncias remanescentes após secagem;

4.7.4. Uso de águas cinzas e de águas pluviais para lavagem de roupas:

Segundo Simone (2009) é necessário tomar as devidas precações sobre o

uso das águas cinzas nos seguintes pontos.

 – deverá contemplar as restrições do item 4.7.1;

 – deve ser incolor;

 – não deve ser turva;

 – deve ser livre de algas;

 – deve ser livre de partículas sólidas;

 – deve ser livre de metais;

 – não deve deteriorar equipamentos;

4.7.5. Uso de águas cinzas e de águas pluviais para recreação ou uso ornamental:

Segundo Simone (2009) é necessário tomar as devidas precações sobre o

uso das águas cinzas nos seguintes pontos.

 – deverá contemplar as restrições do item 4.7.4.;



– não deve provocar irritações nos olhos, pele, boca e garganta dos usuários;

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a finalização desse trabalho é notória  a  conclusão que a população

deve desenvolver  uma  responsabilidade  individual  a  respeito  da  consciência  do

consumo  excessivo  de  água  potável.  E  que  seu  uso  desenfreado  certamente

acarretaria em redução nos níveis de água nos reservatórios nacionais, aumentando

os tempos de estiagem.

Além disso,  a  tecnologia  ajuda  muito  nessa  questão.  O  aparecimento  de

novos equipamentos hidráulicos estão mais acessíveis a cada dia. Existem muitas

opções eficientes e que traz economia, redução para cada área nas edificações, tais

como torneiras,  chuveiros,  mictórios,  bacias sanitárias entre outros.  Somado aos

equipamentos, outras possibilidades têm ganhado força no âmbito mundial na luta

contra o desperdício de água como a reutilização de águas pluviais e cinzas para

usos que não necessitem um alto padrão de potabilidade. Essas possibilidades têm

sido cada vez mais usadas em obras de construção ou reformas trazendo benefícios

e gerando menos gastos no que tange o consumo hidráulico.

Há diversas vantagens no tocante a instalação do sistema de reutilização de

águas cinzas e reuso das águas pluviais quando adotadas na fase de projeto. Elas

geram uma grande economia de água ao longo dos anos, já que tarefas que seriam

feitas com água da concessionária passam a ser feitas com águas reaproveitadas.

Além  de  poder  utilizar  reservatórios  subterrâneos,  adequando  a  estrutura  da

edificação e possibilitando a facilidade do manejo dos materiais pela fase inicial da

obra. Entretanto, há desvantagens também. Não é toda residência que suporta um

sistema desses. É necessário um estudo topográfico e sobre toda estrutura para

avaliar a instalação e se a residência suporta a instalação. Nesses casos, a troca de

equipamentos hidráulicos antigos por mais novos e econômicos auxiliaria melhor no

controle de consumo de água potável. Outra desvantagem é o custo. Em edificações

 novas, onde grandes construturas realizam a construção, certamente o custo será

repassado ao cliente e estes não querem assumir novos gastos.



Nesse  contexto,  a  intervenção  de  politicas  públicas  são  de  grande

importância. Poderia ser criado taxas de isenção de imposto sobre as construturas

que  entregassem  edificações  com  algum  sistema  de  reuso,  impossibilitando  o

repasse do custo adicional. Além de todos os edifícios públicos possuírem todo tipo

de  mecanismo visando  economia  de  água  tanto  equipamentos  economizadores,

quanto  sistemas  complexos  de  reuso  de  águas  descartadas.  Somado  a  isto,  a

responsabilidade de prover, junto às concessionarias, campanhas e propagandas,

seja no rádio, televisão, panfletos, internet ou em revistas, esse tipo de propaganda,

se bem organizada, pode estimular os usuários a tomar medidas individuais visando

reduzir o consumo de água. 

Então, conclui-se que o consumo de água está muito acima do necessário e

que podemos economizar  água e até mesmo dinheiro.  O Brasil,  ao contrário  de

outros  países  não  sofre  tanto  com  escassez  de  água,  nem  econômica,  nem

fisicamente. Porém, devemos pensar que a água pode vir a ser uma grande riqueza

mundial  em um pequeno espaço de tempo, e se não quisermos viver  com esse

problema devemos trabalhar para conservar o que temos.
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