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RESUMO

A adoção de medidas de conservação de água em meio urbano se apresenta
como uma prática fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável da
sociedade. Dentre as diversas medidas de conservação, a implantação de sistemas
de reúso de águas cinzas em edifícios residenciais, para usos não potáveis, é uma
prática particularmente interessante por se utilizar de tecnologia já aplicada no
tratamento de esgoto convencional, reconhecidamente eficiente. Todavia para que a
implantação aconteça de maneira harmônica é necessário um estudo detalhado
sobre a interface dos sistemas de tratamento frente aos sistemas prediais, além de
uma interação eficiente com a arquitetura e a estrutura do edifício, garantindo
condições de implantação, operação e manutenção dos sistemas de reúso de águas
cinzas. São apresentados ao longo deste trabalho aspectos da legislação sobre o
reúso de água no Brasil e no mundo, características qualitativas e quantitativas de
águas cinzas com vistas às aplicações prediais, noções sobre os sistemas de
tratamento de águas cinzas propícios à implantação em edifícios e recomendações
para os projetos dos sistemas prediais e arquitetura. O estudo de caso realizado na
fase de projeto de um edifício permitiu formular um conjunto de ações, abrangendo
tanto aspectos da

etapa de planejamento quanto aspectos técnicos a serem

observados na elaboração dos projetos dos sistemas prediais, da estação de
tratamento, da arquitetura e da estrutura do edifício. Como resultado é apresentada
uma lista de recomendações a ser utilizada por empresas construtoras, com o
objetivo de auxiliar na avaliação e recebimento de projetos em empreendimentos
onde se pretenda implantar sistemas de reúso de águas cinzas.

Palavras Chaves: reúso; sistemas prediais; análise de projeto; edificações
sustentáveis

ABSTRACT
CRITICAL ANALYSIS OF THE NECESSARY CONDITIONS FOR THE
DEPLOYMENT OF GREYWATER REUSE SYSTEMS IN MULTI-FLOOR
RESIDENTIAL BUILDINGS: CASE STUDY PLACE MADALENA

The adoption of water conservation measures in urban areas is a fundamental
practice to guarantee the sustainable growth of society. Among the variety of
conservation measures, the implementation of greywater reuse systems in residential
buildings for non-potable uses is a particularly interesting practice, on account of the
already applied technology in conventional sewage treatment, recognized as being
efficient. However, for the harmonic implementation, a detailed study on the interface
of the treatment systems to the building systems is necessary, besides an efficient
interaction with the architecture and the structure of the building, guaranteeing
conditions of greywater reuse systems implementation, operation and maintenance.
This research presents water reuse aspects of legislation in Brazil and in the world,
qualitative and quantitative characteristics of greywater with a view to building
applications, notions about greywater treatment systems suitable for installation in
buildings and recommendations for building systems and architecture. The case
study works in the design phase of the Place Madalena building and allowed to
formulate a list of actions, covering aspects since the planning stage up to technical
aspects to be observed in the design of the projects of building systems, the
treatment station, the architecture and the structure of the building. As result, a list of
recommendations to be used by construction companies is presented, with the
purpose of assisting in the evaluation and receiving of projects, to buildings where
the implementation of greywater reuse systems is intended.

Keywords: reuse; building systems; project analysis; sustainable buildings
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1

INTRODUÇÃO
Em meio à acirrada competividade na indústria da construção civil, a inovação

assume papel fundamental no desenvolvimento técnico do meio. Conceitos de
racionalização de recursos antigamente

empregados apenas no processo

construtivo de empreendimentos, tendem a ser incorporados aos novos projetos de
edifícios, alcançando agora o usuário da edificação. Em face a essa nova
necessidade, selos de certificação como o Aqua (Alta Qualidade Ambiental) e o
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) garantem destaque a
empresas engajadas com a construção sustentável, e monitoram não só o processo
construtivo mas também o projeto e a forma com a qual a operação dos sistemas
implantados se dará nos futuros condomínios (COSTA; MORAES, 2013)..
De modo especial, a escassez de água potável vivenciada nos últimos anos
no Estado de São Paulo acarretou mudanças de hábitos e conceitos por parte da
sociedade, destacando-se dentre esses conceitos a necessidade de preservação
desse recurso finito, assim como o reúso de água nas atividades cotidianas. Em
média, 40% da água gasta em residências é utilizada em usos não potáveis, como
descarga nas bacias sanitárias, lavagem de pisos, irrigação de jardins, entre outros
(GONÇALVES, 2006). Analogamente, o emprego de água de reúso para tais
aplicações contribui com a preservação de água potável onde sua qualidade é
imprescindível. Além do mais, essa pode ser uma prática louvável do ponto de vista
ambiental, pois além de contribuir na redução da captação, reduz também o
lançamento de efluentes nas redes de esgoto (RAPOPORT, 2004).
As águas oriundas de uso doméstico, geradas pela utilização de chuveiros,
lavatórios, máquinas de lavar roupas, pia de cozinha e tanque são denominadas
águas cinzas. Em função da presença de óleos e gorduras alguns autores não
consideram como água cinza o efluente oriundo da pia de cozinha, enquadrando
esse efluente na categoria das águas negras (GONÇALVES, 2006). No caso de
edificações residenciais, o reúso de águas cinzas é o mais recomendável, uma vez
que essas águas possuem qualidade superior aos esgotos comuns. A água cinza é
bastante interessante ao reúso por oferecer alto volume, baixa concentração de
nutrientes e matéria orgânica de fácil degradação (COHIM e KIPERSTOK,2007,
apud SILVA, 2013).
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O reúso planejado de águas cinzas leva em consideração a necessidade de
tratamento do efluente bruto, cujas características físicas, químicas e biológicas
finais precisam estar adequadas ao uso ao qual será proposto (MONTEIRO, 2009).
Baseando-se nesse conceito, as Estações de Tratamento de Águas Cinzas (ETAC’s)
são unidades implantadas nos próprios edifícios, com o objetivo de devolver ao
usuário um efluente tratado adequado ao uso não potável interno, livre de odores,
riscos à saúde e esteticamente agradável.
Países como Alemanha, Austrália, Japão e Estados Unidos possuem normas
internas para reutilização de águas cinzas em uso não potável. No Brasil, de acordo
com Rebelo (2011), a resolução nº 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) é o primeiro documento a tratar explicitamente sobre a questão do reúso,
sendo considerada um marco inicial. Ainda em relação ao Brasil, não se encontram
normas técnicas nacionais direcionadas ao projeto de ETAC’s, embora a literatura
técnica estabeleça padrões de aceitação para água de reúso em aplicação não
potável. A parte 1 da NBR 15575/13 cita que “as águas servidas provenientes dos
sistemas hidrossanitários devem ser encaminhadas às redes públicas de coleta”,
mas a mesma norma recomenda que se privilegie a adoção de soluções que
minimizem o consumo de água e possibilitem seu reúso, refletindo tendências de
aplicação de sistemas de reúso nos projetos de sistemas prediais atuais.
Diante disso esse trabalho apresenta, através de um estudo de caso, uma
análise da interface entre o sistema de reúso, os sistemas prediais de água fria e
esgoto sanitário e a arquitetura do edifício, e a partir dessa análise propõe
recomendações de projeto voltadas para a implantação de sistemas de reúso de
águas cinzas em edifícios residenciais.
Esse trabalho está estruturado em 8 capítulos, dispostos da seguinte forma:
O capítulo 1 apresenta uma introdução contextualizando o assunto, onde se
expõe a possibilidade do reúso de água considerando práticas já ocorrentes em
outros países.
O capítulo 2 apresenta os objetivos geral e específico do trabalho.
O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica abordando os seguintes
aspectos: a disponibilidade de água para consumo no Brasil e no mundo, legislações
e normas que estimulam ou restringem o reúso de água para aplicações não
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potáveis, a caracterização das águas cinzas, os sistemas e etapas de tratamento de
esgoto aplicados no tratamento de águas cinzas e por último uma revisão sobre o
método UHC (Unidades Hunter de Contribuição) para dimensionamento dos
sistemas prediais de esgoto sanitário.
O capítulo 4 apresenta a descrição do método utilizado para a elaboração do
estudo de caso.
O capítulo 5 apresenta o estudo de caso, abordando a etapa de planejamento
para implantação do sistema de reúso, a avaliação multidisciplinar dos projetos
desenvolvidos para o edifício em questão, a análise de viabilidade econômica e os
cuidados a serem apresentados no manual de uso e operação.
O capítulo 6 apresenta as discussões em torno das melhorias conseguidas a
partir das ações tomadas com a adequação dos projetos, com foco nas condições
de implantação, operação e manutenção do sistema de reúso .
O capítulo 7 expõe uma lista de recomendações para a fase de projetos, que
se apresenta como síntese do texto.
O capítulo 8 apresenta as conclusões.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho é identificar, através de um estudo de caso, as
condições necessárias ao edifício de forma a garantir a viabilidade técnica de
implantação de sistemas de reúso de águas cinzas, para finalidades não potáveis.

2.2

Objetivo Específico

Elaborar uma lista de recomendações para orientar a elaboração e avaliação
de projetos correlacionados aos sistemas de reúso de águas cinzas em edifícios.
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3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Disponibilidade de água
Avaliando a disponibilidade, 97,5% da água no planeta é caracterizada como

salina ou salobra, estando presente de forma predominante nos oceanos. Do total
disponível, apenas 2,5% corresponde a água doce. Deste percentual, menos de 1%
está disponível para consumo humano, ou seja, presente nos rios, lagos e aquíferos
subterrâneos de baixa profundidade (IBAMA, 2002).
A distribuição de água no mundo se apresenta de forma heterogênea, e
desvinculada da densidade demográfica ao redor do globo terrestre. A Tabela 1
apresenta a quantidade estimada de água disponível nos continentes no ano de
2003. Observa-se que a América Latina detém a maior parcela em percentual de
água disponível, embora isso não signifique maior volume disponível por habitante,
em função das diferentes densidades de população distribuídas ao longo do planeta.
Tabela 1 - Distribuição da disponibilidade hídrica mundial

Fonte: Hafner, 2007

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano proposto pela Organização
das Nações Unidas (WATKINS, 2006), o valor arbitrário de 1700 m³/habitante/ano foi
difundido como a disponibilidade hídrica necessária para garantir um nível de vida
adequado e o desenvolvimento econômico, sem gerar prejuízo ao meio ambiente.
Abaixo desse valor, a falta de água passa a ser considerada um fator limitante para
o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Países com disponibilidade hídrica
inferior a 1000 m³/hab/ano são considerados em escassez de água. Quarenta e três
países, totalizando 700 milhões de pessoas, segundo a ONU, já vivem nessas
condições. Nos 40 países mais secos do mundo, concentrados na Ásia e África, um
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cidadão tem acesso, no máximo, a oito litros de água por dia para ingestão, preparo
de alimentos, diluição de esgotos e higiene pessoal, muito abaixo dos 50 litros
recomendados pela ONU. Mantendo-se os padrões atuais de consumo, as previsões
são de que, em 2050, mais de 45% da população mundial não poderá contar com a
porção mínima individual de água para as necessidades básicas. A Tabela 2
apresenta a classificação da disponibilidade hídrica segundo a UNEP (United
Nations Environment Programee).
Tabela 2 – Classificação da Disponibilidade Hídrica segundo a UNEP / ONU

DISPONIBILIDADE HÍDRICA
(m³ per capita/ano)

CLASSIFICAÇÃO

Maior que 20.000
10.000 - 20.000
5.000 - 10.000
2.000 - 5.000
1.000 - 2.000
Menor que 1.000

Muito alta
Alta
Média
Baixa
Muito Baixa
Catastroficamente Baixa

Fonte: UNEP, 2002, apud Gonçalves, 2006

O Brasil possui quantidade relevante de água disponível, entretanto
distribuída de forma irregular sobre o território. As regiões norte e centro-oeste
possuem abundância relativa de água, com 89% da potencialidade das águas
superficiais do país, sendo que apenas 15,7% dos brasileiros vivem nessa região
(IBGE, 2010), cuja demanda hídrica é de apenas 9% do total nacional (IBAMA,
2002). Enquanto isso, os 11% restantes do potencial hídrico do país estão
espalhados nas regiões nordeste, sudeste e sul, onde estão localizados 84,3% da
população, responsáveis por 91% da demanda de água do pais (IBAMA, 2002).
Ghisi (2005) aponta em seu trabalho uma previsão da disponibilidade hídrica
para o Brasil até o ano de 2100, conforme o Gráfico 1:
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Gráfico 1 – Previsão de disponibilidade hídrica no Brasil

Fonte: Ghisi, 2005

De acordo com Ghisi, as regiões Nordeste e Sudeste poderão ter ao final do
século sua disponibilidade hídrica classificada como “catastroficamente baixas”. Para
evitar essa condição, tornam-se necessárias medidas de planejamento buscando o
uso consciente e conservação da água por parte da sociedade em geral.
Dentre as medidas de conservação de água, May (2009) aponta em sua tese
um estudo feito na cidade de Providence, nos Estados Unidos, onde a reciclagem e
reúso de água são responsáveis por uma economia de 7% no consumo urbano total.
A classificação quanto ao uso, proposta por Gonçalves (2006), é a seguinte:
•

Usos não potáveis - lavagem de roupas, carros, calçadas, irrigação de jardins,
descarga

de

vasos

sanitários,

piscinas,

etc.

Nesses

casos,

existe

diferenciação na qualidade exigida para a água, em aplicações onde se tem
contato direto, aspiração de aerossol ou ainda na irrigação de hortas.
• Usos potáveis - higiene pessoal, para beber e na preparação de alimentos,
que exigem água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos
pela legislação vigente.
Embora existam recursos tecnológicos para devolver à água cinza padrões de
potabilidade, esse tipo de tratamento é extremamente complexo e dispendioso em
relação aos sistemas de tratamento que serão apresentados nesse trabalho. Assim,
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os sistemas propostos são destinados ao tratamento de águas cinzas para fins não
potáveis, cujos padrões de classificação e aceitabilidade serão apresentados.
3.2

Legislação e normas acerca do reúso de água
O ponto de partida de qualquer projeto de reúso de águas cinzas,

independente da forma de aplicação, deve ser a preservação da saúde dos
usuários. Considerando que existam diferentes níveis de desenvolvimento e de
quantidade de água disponível entre países, é interessante que normas sejam feitas
sob medida para se ajustar individualmente o equilíbrio entre disponibilidade,
tecnologia e risco (ANDERSON, 2001, apud BAZZARELLA, 2005). Gonçalves
(2006) aponta dois tipos de legislação específica:
•

Legislação que regulamenta a aplicação da prática de reúso.

•

Legislação que determina limites de qualidade para a água a ser
reutilizada.

Ainda de acordo com Gonçalves (2006), os padrões de reúso de água variam
bastante de um lugar para outro. Grande parte dos países desenvolvidos
estabeleceu diretrizes conservativas, com baixo risco e utilizando tecnologias de alto
custo. Outros países em desenvolvimento adotam outra estratégia de controle dos
riscos à saúde, através de tecnologias de baixo custo baseadas nas recomendações
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
May (2009) aponta que, de acordo com a United States Environmental
Protection Agency (USEPA), não existe uma regulamentação federal diretamente
relacionada ao reúso nos Estados Unidos. No entanto, diversos Estados
desenvolveram regulamentações para esse fim. Vale citar que o reúso de água em
bacias sanitárias está classificado na categoria de reúso irrestrito urbano.
A Tabela 3 relaciona algumas normas internacionais que estabelecem
requisitos mínimos de qualidade, assim como em alguns casos recomenda os níveis
de tratamento, para a água a ser reutilizada em ambientes urbanos.
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Tabela 3 – Normas internacionais para reúso de água em bacias sanitárias

PARÂMETROS
Tratamento

Arizona

EPA (uso urbano irrestrito)

Califórnia

1

Secundário,
Filtração e
Desinfecção
Oxidação,
Coagulação,
Filtração e
Desinfecção

pH

DBO
(mg/L)

SST
(mg/L)

-

-

-

2 (méd)

ND (méd)
-

5 (máx)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 (máx)

2 (méd)

2,2 (méd)

5 (máx)

23 (máx)

-

-

ND (75%)

Flórida

Secundário,
Filtração e
Alto nível de
Desinfecção

Hawall

Oxidação,
Filtração e
Desinfecção

-

Secundário,
Desinfecção

-

Texas

-

-

5

-

Washington

Oxidação,
Coagulação,
Filtração e
Desinfecção

-

30

30

Nevada

Turbidez Coll. Total
Coll. Fecal
Cloro residual
Cloro livre Cl2
(NTU) (ufc/100mL) (ufc/100mL)
(mg/L)

-

20

5

-

25 (máx)
2,2 (méd)

-

-

2 (máx)

23 (máx)
2,2 (méd)

2

Austrália

Desinfecção

-

3

South Austrália

Secundário,
filtração
terciária e
desinfecção

-

30

-

< 10 (90%) < 10 (90%)
20 (máx)
20 (máx)

-

-

3

-

2 (méd)

2,2 (méd)

23 (máx)
20 (méd)
75 (máx)

5 (máx)

23 (máx)

-

<1

< 10 (90%)
30 (máx)

0,5 - 2,0 (90%)
2,0 (máx)

-

< 10

-

-

-

2 (méd)
< 20

< 10
5 (máx)

Alemanha guideline

6-9

20

30

1-2

500

100

-

-

WHO

-

-

-

-

1000 (m)
200 (g)

-

-

-

5

Japão

6-9

10

-

5

10

10

-

-

6

Padrões
Canadenses
propostos

-

30

30

5

200

200

-

>1

4

1 - EPA (2004)
2 - NSW health, 2005
3 - Citado em: KAYAALP (1996)
4 - Citado em: JEFFERSON (1999)

5 - Citado em: LAZAROVA (2003)
6 - CMHC (2004)
m - mandatory
g - guideline

Fonte: Bazzarella, 2005.

No Brasil, existem até o momento apenas algumas situações isoladas
tratando sobre o reúso de água. Do ponto de vista qualitativo, deve-se observar os
parâmetros apresentados na NBR 13969/97, assim como os parâmetros
apresentados posteriormente pelo manual “Conservação e reúso da água em
edificações” da FIESP (SAUTCHUK et. al, 2005). Considerando apenas o reúso em
bacias sanitárias, a Tabela 4 abaixo sintetiza tais dados:
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Tabela 4 – Normas brasileiras para reúso de água em descarga na bacia sanitária

Fonte: Bazzarella, 2005.

A NBR 13969/97 também prevê outras utilizações não potáveis à água
tratada, além do uso em bacias sanitárias. O nível de tratamento é fundamentado na
intensidade de contato da água com o usuário e deve ser observado conforme a
Tabela 5:
Tabela 5 – Classes de tratamento de águas residuárias para usos não potáveis
Classe
Classe 1

Classe 2
Classe 3

Classe 4

Aplicação
Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto do usuário com a água,
com possível aspiração de aerossóis pelo operador, incluindo chafarizes: turbidez inferior a
cinco, coliforme fecal inferior a 200 NMP/100 mL; sólidos dissolvidos totais inferior a 200 mg/L;
pH entre 6,0 e 8,0; cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L.
lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção dos lagos e canais para
fins paisagísticos, exceto chafarizes: turbidez inferior a cinco, coliforme fecal inferior a
500 NMP/100 mL, cloro residual superior a 0,5 mg/L.
reúso nas descargas dos vasos sanitários: turbidez inferior a 10, coliformes fecais inferiores a
500 NMP/100 mL.
reúso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e outros cultivos através de
escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual. Coliforme fecal inferior a
5 000 NMP/100 mL e oxigênio dissolvido acima de 2,0 mg/L. As aplicações devem ser
interrompidas pelo menos 10 dias antes da colheita.

Fonte: NBR 13969/97
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Abordando a legislação no Brasil, pode-se considerar a Resolução CNRH Nº
54, de 28/11/2005 como o ponto de partida para o reúso de água. Essa resolução
estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto
não potável de água. Algumas iniciativas tem sido tomadas buscando o amparo do
reúso de água no âmbito urbano. No campo do reúso, o Estado do Paraná foi
pioneiro, uma vez que os municípios de Curitiba e Maringá apresentam legislação
própria desde 2003, abrangendo a captação, armazenamento e reúso de águas
pluviais e servidas nas edificações.
No Estado de São Paulo, notou-se avanço significativo através da vigoração
da Lei 16174, de 22 de Abril de 2015. Essa lei revoga a 13309/2002, e tem como
característica principal a regulamentação do uso de águas cinzas e águas
provenientes de drenagem nos sistemas prediais urbanos, para uso não potável.
Algumas citações da mesma lei fazem-se oportunas, sendo elas:
• conceitua-se como água de reúso aquela produzida por polimento do efluente
final de estações de tratamento de esgoto doméstico ou oriunda da captação
e tratamento simplificado de águas de chuva, atendendo aos requisitos
sanitários especificados em legislação e regulamentação pertinentes, para
aplicações não potáveis;
• qualidade físico-química e microbiológica compatível com as aplicações
previstas e normas aplicáveis;
• entre os usos compatíveis a serem privilegiados para a água resultante da
mistura entre águas de drenagem, chuva e reúso de ETE’s estão a irrigação
de áreas verdes, lavagem de pátios e equipamentos e descarga de bacias
sanitárias e mictórios de banheiros em partes comuns;
• o excedente não consumido internamente com reúso poderá ser cedido a
imóveis

vizinhos,

que

poderão

compartilhar

reservatórios

e

ratear

investimentos e custos de manutenção; o contrato firmado deverá ser
devidamente comunicado aos órgãos licenciadores e à concessionária de
saneamento e constar no memorial de licenciamento, em caso de novos
empreendimentos;
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• as águas tratadas para as quais não houve possibilidade de consumo por
reúso deverão ser lançadas na galeria de águas pluviais, observando-se
normas vigentes para se prevenir dano e em vazão compatível com seu
dimensionamento, devendo se evitar realizar esta operação em caso de
chuvas intensas;
• a rede hidráulica interna para distribuição das águas de reúso de qualquer
fonte deverá ser totalmente independente da rede de água potável, não
sendo possível mistura via conexão por manobra de válvulas;
• as tubulações e tanques de estocagem deverão ser identificados e pintados
em cor padronizada (púrpura) para prevenir o consumo indevido para
dessedentação ou consumo potável;
A Tabela 6 apresenta a legislação em vigor em alguns polos importantes,
todavia não corresponde a totalidade das leis existentes no país.
Tabela 6 – Leis brasileiras que regulamentam a utilização de fontes alternativas de
água
Água de chuva
Contenção Lei Nº 13.276/2002 - São Paulo - SP
Lei Nº 10.785/2003 - Curitiba - PR

Uso Predial

Água cinza

Esgoto Sanitário

-

-

Lei Nº 10.785/2003 - Curitiba - PR

Lei Nº 13.276/2002 - São Paulo - SP

Lei Nº 6.345/2003 - Maringá - PR

Lei Nº 6.345/2003 - Maringá - PR

Lei Nº 16.174/2015 - São Paulo - SP

Lei Nº 2630/2009 - Niterói - RJ

Lei 10.506/2008, regulamentada
pelo decreto 16.305/2009 - Porto
Alegre - RS

Decreto 23.940/2004 - Rio de
Janeiro - RJ

Lei 2.856/2011 - Niterói - RJ

NBR 13.969/1997

NBR 15.527/2007
Urbano

Decreto 48.138/2003 - São Paulo SP

Lei Nº 6.076/2003 - Maringá - PR
Lei Nº 16.174/2015 - São Paulo - SP
NBR 13.969/1997
Resolução conjunta
SES/SMA/SSRH N° 1 de
28 de junho de 2017

Fonte: elaborado pelo autor.
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3.3

Águas cinzas: definição e características qualitativas
Conforme explanado de forma introdutória, águas cinzas são águas servidas

residenciais oriundas de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias de cozinha, máquinas
e tanques de lavar roupas. Alguns autores, não classificam como água cinza o
efluente oriundo da pia de cozinha, por considerá-lo altamente poluído, putrescível e
com inúmeros compostos indesejados, como por exemplo óleo e gorduras (MAY,
2009).. Ao contrário das águas pluviais, as águas cinzas são fornecidas de maneira
constante ao longo do ano, garantindo um abastecimento uniforme.
A água cinza contém componentes decorrentes do uso de sabão ou de outros
produtos para lavagem do corpo, de roupas ou de limpeza em geral (JEFFERSON et
al., 1999). Suas características em termos de quantidade e de composição variam
de acordo os seguintes fatores: localização, nível de ocupação da residência, faixa
etária, estilo de vida, classe social e costumes dos moradores e com o tipo de fonte
onde a água cinza está sendo captada (lavatório, chuveiro, máquina de lavar, etc.)
(NSWHEALTH, 2002 e NOLDE, 1999, apud GONÇALVES, 2006).
As águas cinzas são recolhidas separadamente dos esgotos e levadas para
estações de tratamento onde a qualidade é modificada a padrões adequados aos
usos pretendidos, através de filtros, processos biológicos e desinfecção,. A água,
então tratada, é distribuída por redes independentes até os pontos de utilização
como descargas sanitárias e outros. Assim, o sistema exige dupla tubulação para o
abastecimento tanto dentro das edificações como fora delas, com conexões às
estações de tratamento, além, também, da tubulação separada na coleta do esgoto
e das águas cinzas. A Figura 1 ilustra um sistema convencional de reúso de águas
cinzas.
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Figura 1 – Esquema de um sistema de reúso de águas cinzas

Fonte: Carvalho Júnior, 2016

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros,
que traduzem suas características físicas, químicas e microbiológicas (SPERLING,
1996). Tais características são influenciadas por diversos fatores, como a qualidade
da água de abastecimento, materiais que compõem a rede de distribuição (pela
possibilidade de criação de biofilme em suas paredes) ou ainda pelas atividades
exercidas na residência e o comportamento do usuário (MAY, 2009).
3.3.1 Características físicas das águas cinzas
Para que tenha boa aceitabilidade, é preciso que a água tratada apresente
aspecto agradável, e as características físicas por sua vez estão intimamente ligadas
a estética. De acordo com Bazzarella (2005), os parâmetros físicos mais relevantes
são: Cor, Temperatura, Turbidez e Sólidos Totais. Piveli (AULA 5, S/D) apresenta as
definições que serão dadas a seguir:
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• Cor (uC): está associada ao grau de redução de intensidade que a luz sofre
ao atravessar uma amostra de água, devido a presença de sólidos totais
dissolvidos.
• Temperatura (°C): o aumento da temperatura provoca o aumento da
velocidade das reações de decomposição dos compostos orgânicos e, por
outro lado, diminui a solubilidade de gases dissolvidos na água, em particular o
oxigênio, base para a decomposição aeróbia.
• Turbidez (uT): é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessar a amostra de água, devido a presença de sólidos em
suspensão. O material particulado pode impedir a ação de agentes
desinfetantes como o ultravioleta (UV) e, principalmente, a reação com o cloro,
que é o desinfetante mais utilizado no país.
• Sólidos totais (ST, mg/L): correspondem a matéria que permanece como
resíduo após evaporação, secagem ou calcinação de uma amostra a
temperatura pré-estabelecida, durante um tempo fixado. Pode-se citar como
exemplo de materiais sólidos a presença de fios de cabelo, resíduo de areia e
terra, e fibras de roupas nas águas cinzas coletadas (MAY, 2009).
3.3.2 Características químicas das águas cinzas
Mesmo não possuindo contribuições dos vasos sanitários, o conteúdo de
matéria orgânica e inorgânica presente na água cinza é bastante significativo. Sobre
matéria orgânica, a maior parte dela é oriunda de resíduos de alimentos, óleos e
gorduras, resíduos corporais, sabão, etc. (GONÇALVES, 2006). Sperling (1996)
afirma ainda que a matéria orgânica pode ser dividida nas seguintes frações: não
biodegradável (em suspensão e dissolvida) e biodegradável (em suspensão e
dissolvida). Ainda de acordo com Sperling, não há necessidade de se caracterizar na
prática a matéria orgânica em termos de proteínas, gorduras, carboidratos, etc.
Assim, utilizam-se métodos indiretos para a quantificação de matéria orgânica, ou do
seu potencial poluidor, como por exemplo a medição de DBO e DQO. Já a matéria
inorgânica provém principalmente dos produtos químicos e detergentes utilizados
para limpeza. Rapoport (2004) apresenta as definições a seguir:
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• DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio é o parâmetro mais usual de
medição de poluição orgânica e determina a quantidade aproximada de
oxigênio que será necessária para oxidar biologicamente a matéria
orgânica presente;
• DQO: Demanda Química de Oxigênio, é o parâmetro utilizado para
medir tanto a matéria orgânica degradável como a não biodegradável
(inseticidas, detergentes). DQO geralmente é maior do que a DBO em
um despejo em virtude da maior facilidade com que grande número de
compostos pode ser oxidado por via química;
• Compostos nitrogenados e fosforados (nutrientes): as concentrações
de nitrogênio total na água cinza são mais baixas do que no esgoto
convencional, visto que a principal fonte desse nutriente é a urina.
Devido ao fato de algumas pessoas terem o hábito de urinar durante o
banho, é comum a presença de compostos nitrogenados nas águas
residuárias. Já para o fósforo, sua principal fonte são os detergentes,
principalmente em locais onde ainda é permitido o uso de detergentes
contendo fosfatos. A presença de nutrientes nas águas cinzas aumenta
a demanda de oxigênio na etapa biológica de tratamento
• Compostos de enxofre: os sulfetos formados no processo de
decomposição da matéria orgânica podem combinar-se com o
hidrogênio, formando o gás sulfídrico (H2S). Esse gás, acima de
concentrações de 1mg / L, gera maus odores.
A Tabela 7 apresenta concentrações médias de parâmetros físico-químicos
encontrados na água cinza bruta, considerando a fonte de captação.
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Tabela 7 – Características das águas cinzas brutas segundo pesquisas
em diferentes locais do mundo

Fonte: Gonçalves, 2009

3.3.3 Características microbiológicas das águas cinzas
De acordo com May (2009), microrganismos patogênicos, tais como vírus,
bactérias, protozoários e helmintos presentes nas águas cinzas podem trazer riscos
de contaminação de usuários expostos a águas não tratadas adequadamente.
Esses podem ser introduzidos nas águas cinzas através da lavagem de mãos, do
banho e da lavagem de fraldas. De maneira geral, a Escherichia Coli (E. Coli) é
comumente utilizada como indicador de contaminação fecal, todavia existem outros
microrganismos relevantes, como por exemplo bactérias como a Salmonela e
parasitas como a Ascaris Lumbricoides. Apesar das densidades dos indicadores de
contaminação fecal na água cinza serem menores do que as encontradas no esgoto,
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elas não são desprezíveis e evidenciam a necessidade de uma desinfecção prévia
nos casos de reúso mais restritivos (GONÇALVES, 2006).
3.4

Aspectos quantitativos sobre águas cinzas
3.4.1 Produção de água cinza e demanda de água de reúso
Em áreas urbanas, o consumo residencial pode constituir mais da metade do

consumo total de água potável. Na região metropolitana de São Paulo, o consumo
de água residencial, somado a pequenas indústrias, corresponde a 84,4% do
consumo total urbano (GONÇALVES, 2010). Ainda em residências, em média 40%
do total de água consumida são destinados aos usos não potáveis (GONÇALVES,
2006).
Diversos estudos tem sido realizados afim de monitorar o consumo
residencial, uma vez que o mapeamento do perfil de consumo é fundamental na
implantação de medidas de conservação. A Tabela 8 apresenta a sintetização de
alguns levantamentos expressivos.
Tabela 8 – Distribuição do consumo residencial

Aparelho
Bacia sanitária
Chuveiro
Banheira
Lavatório e pia de cozinha
Lavadora de pratos
Lavadora de roupas
Tanque
Perdas físicas
Outros
Total

Distribuição do consumo residencial (%)
PNCDA PURA-USP
DECA
AWWA FIESP BARRETO
(Brasil, (São Paulo,
(2005)
(1992)
(2005)
(2008)
1998)
1999)
5
29
14
26,1
5
5,5
55
28
46
17,8
55
13,9
1,8
26
23
27
15,4
26
16,2
5
1,4
11
9
8
22,7
11
10,9
3
6
5
3
5,4
12,7
2,1
48,1
100
100
100
100
100
100
Fonte: elaborado pelo autor
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A Tabela 9 apresenta a sintetização de dados apresentados pelo governo
australiano. Comparando tais dados com a Tabela 8, é possível observar uma
semelhança em ordem de grandeza aos valores apresentados pelo Programa de
Uso Racional da Água (PURA), em relação aos percentuais relativos ao chuveiro e
bacia sanitária.
Tabela 9 – Percentual aproximado de esgoto bruto e águas cinzas gerados em
uma habitação

Esgoto bruto total
Origem
Bacia Sanitária
Lavatório
Chuveiro
Cozinha
Lavanderia
Total

Água cinza total

Total (%)

L/dia

Total (%)

L/dia

32
5
33
7
23
100

186
28
193
44
135
586

7
48
11
34
100

28
193
44
135
400

Fonte: NSW Health, 2000

Estudos feitos por Surendran & Wheatley (1998, apud JEFFERSON et al,
1999), em um campus, mostram que o volume acumulado de água cinza gerado e o
volume requerido pelas descargas dos vasos sanitários em um dia são bastante
semelhantes. Entretanto a dinâmica da situação não é a ideal. A água cinza é
produzida em um tempo ligeiramente deslocado de quando a descarga dos vasos é
acionada e, além disso, ela é gerada em curtos períodos de tempo, em função do
banho, enquanto que a descarga dos vasos sanitários ocorre de maneira mais
consistente ao longo do dia, com um pico pela manhã. Esse panorama poderia
resultar em um déficit de água durante a tarde e a madrugada, porém a utilização de
reservatórios de estocagem pode corrigir essa defasagem. O Gráfico 2 sintetiza os
dados levantados por Jefferson (1999).
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Gráfico 2 – Produção de água cinza X volume requerido nas bacias sanitárias

Fonte: Surendran & Wheatley, apud Jefferson, 1999

Apesar de se encontrar parâmetros na literatura estrangeira, deve-se ter
cuidado especial no estudo entre produção de águas cinzas e demanda de água de
reúso. O consumo de água na sociedade varia em função de diversos fatores
sociais, e em função disso não se dispõe de unanimidade de valores. Como exemplo
básico, é comum no Brasil o hábito de banho diário independente de variações do
clima ou estação do ano, ao passo que em países europeus a frequência de banhos
e sua duração tende a diminuir em função do clima frio. Considerando o chuveiro
como um importante gerador de água cinza, deve-se atentar a esse tipo de
comportamento na fase de concepção e dimensionamento do projeto.
Recentemente, Gonçalves et al (2010) realizaram um mapeamento do
consumo de água potável e geração de águas cinzas, em um edifício residencial na
cidade de Vitória, no Estado do Espirito Santo, apresentado no Gráfico 3. Foi
identificado que, para esse condomínio, o consumo per capita médio de água era da
ordem de 164 L/hab.dia. Além disso, a produção per capita média de águas cinzas
foi da ordem de 138 L / hab.dia, enquanto o consumo de água de reúso foi da ordem
de 45 L/hab.dia. Constatou-se para esse caso que a edificação consumia em torno
de 32% da vazão média de água cinza produzida, havendo um excedente médio de
68%.
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Gráfico 3 – Produção e consumo per capita de água de reúso no edifício
residencial Royal Blue

Fonte: Gonçalves et al, 2010.

Dessa forma, frente aos dados apresentados, fica claro que a oferta de águas
cinzas em residências típicas brasileiras excede a demanda necessária a usos não
potáveis. Gonçalves (2006) propõe ainda que o dimensionamento de um sistema de
reúso considere esse desequilíbrio, prevendo tratamento e reúso apenas para a
fração de água cinza correspondente à demanda, além de dispositivo para o
descarte de excesso de águas cinzas.
Em função dessa oferta satisfatória, alguns projetistas optam por destinar ao
tratamento na ETAC apenas a água cinza proveniente do chuveiro, não coletando o
efluente de lavatórios e até mesmo da máquina de lavar roupas, buscando minimizar
as intervenções no projeto do sistema predial de esgoto sanitário e baratear a
implantação do sistema.
Para melhorar o aproveitamento, pode-se destinar a água cinza tratada a
outras aplicações além da bacia sanitária, como irrigação de jardins e lavagem de
pisos no pavimento térreo e áreas de lazer de edifícios, porém deve-se observar que
o padrão de qualidade do tratamento do efluente irá variar em função do nível de
contato do usuário com a água tratada.
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3.4.2 Estimativa de produção de águas cinzas
Para a produção de águas cinzas em aplicações residenciais, foi considerado:
Tabela 10 – Parâmetros para estimativa de produção de águas cinzas

Onde:
N = número de habitantes
Napt = número de apartamentos
Fonte: adaptado de Gonçalves, 2006

Deve-se avaliar criteriosamente a necessidade de utilização de água cinza
originada no tanque, visto que diversos autores não consideram esse efluente
adequado ao reúso, por conter carga orgânica elevada.
3.4.3 Estimativa de demanda de água não potável
A demanda não potável pode ser dividida em demanda interna e demanda
externa da edificação. A demanda interna é representada pelo consumo no vaso
sanitário, e a externa representa o uso por parte do condomínio, podendo
compreender lavagem de pisos e irrigação de jardins. A Tabela 11 apresenta os
valores propostos por Gonçalves (2006):
Tabela 11 – Parâmetros para dimensionamento da demanda não-potável

Bacia sanitária
Lavagem da área
impermeabilizada

6 L/descarga
5 descargas por dia
perdas por vazamento de 10%
4,0 L/dia/m²
8 utilizações / mês
Fonte: Gonçalves, 2006
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Nesse caso, o consumo na bacia sanitária é estimado por habitante, e o
volume de água para lavagem é estimado em função da área impermeabilizada de
piso do edifício que se pretende lavar com água de reúso. Silva (2013) apresenta um
consumo de água médio de 2L / dia / m² para rega de jardins, com frequência de
duas vezes por semana, caso essa aplicação seja requerida.
3.5

Tratamento de águas cinzas
Em estudos ou projetos, deve-se definir com clareza qual o nível de tratamento

necessário, antes mesmo de se iniciar a concepção e o dimensionamento do
tratamento (SPERLING, 1996). Para tanto, deve-se ter clareza sobre as etapas de
processamento ao qual o esgoto bruto precisará ser submetido, buscando-se
conseguir alta eficiência a custos mais baixos possíveis.
3.5.1

Etapas do tratamento de esgotos

Campos (1999) classifica o tratamento de esgotos nos seguintes níveis:
Primário, Secundário e Terciário. A Figura 2 ilustra as etapas de tratamento de um
sistema convencional, enquadrando também os níveis de tratamento.
Figura 2 – Conceito de sistema convencional de tratamento de esgotos

Fonte: Campos, 1999
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Campos (1999) define as etapas de tratamento da seguinte forma:
•

Tratamento primário: envolve a remoção de sólidos grosseiros, por meio de
gradeamento, e a sedimentação (decantadores e caixa retentora de areia)
ou flotação de materiais constituídos por partículas em suspensão.
Gonçalves (2006) aponta como exemplo de aplicação dessa etapa a
remoção de areia, cabelo, felpas de tecido, entre outros;

•

Tratamento secundário:

nessa etapa predominam

os mecanismos

biológicos, cujo principal objetivo é a degradação de matéria orgânica e
compostos carbonáceos. O efluente do tratamento secundário ainda
poderá possuir Nitrogênio e Fósforo. Gonçalves (2006) aponta que nos
sistemas anaeróbios ocorre a conversão da maior parte do material
orgânico biodegradável presente na água residuária em biogás. Cerca de 5
a 15% da matéria orgânica é transformada em biomassa microbiana,
constituindo-se no lodo excedente do sistema. O efluente do sistema passa
para a próxima etapa com quantidade de matéria orgânica de cerca de
10% a 30% do que havia antes do tratamento. Já nos sistemas aeróbios, a
degradação biológica é responsável pela conversão de 40 a 50% da
matéria orgânica da água residuária em CO2. Uma importante fração desta
matéria orgânica, de 50 a 60%, é convertida em biomassa microbiana,
produzindo lodo excedente do sistema. Nesse processo, o material
orgânico não convertido é de apenas 5 a 10% do que havia presente no
efluente de entrada. A Figura 3 ilustra a conversão em ambos os sistemas.
Figura 3 – Conversão biológica da matéria orgânica nos sistemas
aeróbio e anaeróbio

Fonte: Chernicaro, 2001
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Zanella (2008) aponta a possibilidade de pós-tratamento do esgoto visando a
melhoria da qualidade do efluente, em etapa posterior ao tratamento biológico, por
meio de processos naturais ou físico-químicos. De acordo com Carvalho Júnior
(2016), essa etapa recebe o nome de tratamento avançado, sendo alguns dos tipos
de tratamento avançado apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Tipos de tratamento avançado para reúso de água
Processo
Coagulação e
Floculação
química

Descrição
Uso de sais de ferro ou alumínio, poliletrólise e / ou
ozônio para promover desestabilização das partículas
colóides do esgoto recuperado e precipitação de
fósforo.

Aplicação
Formação de fósforo precipitado e
floculação de partículas para
remoção por sedimentação e
filtração.

Tratamento com
Precipita cátions e metais de solução.
cal

Usado para promover precipitação
de fósforo e modificação de pH.

Filtração de
membrana

Microfiltração, nanofiltração e ultrafiltração.

Remoção de partículas e
microorganismos da água.

Osmose reversa

Sistema de membrana para separar íons de solução
baseados no diferencial da pressão osmótica
reversa.

Remoção de sais dissolvidos e
minerais de solução, também
eficiente na remoção de partículas.

Fonte: PIO et al, 2005, apud Carvalho Júnior, 2016

Considerando o reúso de águas cinzas, o processo físico-químico de filtração
por membranas deve ser considerado uma alternativa interessante. A tecnologia
para esse fim é conhecida como MBR (Membrane BioReactor), ou Biorreator de
Membrana. Biorreatores desse tipo compreendem um sistema completo em que as
membranas de filtração fazem parte integrante do processo de remoção de matéria
orgânica. Usualmente a membrana é utilizada acoplada a um biorreator aeróbio,
podendo ser instalada em sistemas já existentes de lodos ativados, por exemplo
(CHEIS, 2014). Gonçalves (2009) aponta resultados interessantes com o uso de
membranas de nano filtração de osmose reversa, que mostram capacidade para
remover quase a totalidade da matéria orgânica em águas cinza. A utilização de
sistemas de membrana não dispensa a etapa de desinfecção (SCHENEIDER E
TSUTIYA, 2001, apud ZANELLA, 2008). O desafio para se viabilizar a utilização em
larga escala desse tipo de sistema está na necessidade de desenvolvimento
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tecnológico buscando a redução no consumo de energia elétrica, uma vez que os
custos de operação são fator importante na seleção do sistema de tratamento para
uso em edificações (GONÇALVES, 2009).
•

Tratamento terciário: tem por objetivo principal a remoção de agentes
patogênicos, através de desinfecção. Nessa etapa também ocorre a
remoção dos compostos de Nitrogênio e Fósforo. A desinfecção pode ser
realizada por processos artificiais ou naturais, conforme Figura 4:
Figura 4 – Processos de desinfecção de esgotos

Fonte: Gonçalves, 2006

De acordo com Gonçalves (2003), 80% da desinfecção no mundo é realizada
através de cloração, sendo esse o agente mais utilizado também no Brasil. As
membranas filtrantes possuem eficiência muito boa na remoção de turbidez e
coliformes, todavia requerem elevadas demandas de energia. A radiação ultravioleta
possui o benefício de não gerar subprodutos tóxicos no processo de desinfecção,
todavia ainda apresenta custo maior que a cloração, sendo esse o principal motivo
por não ser um processo tão aplicado quanto o primeiro. Sobre os processos de
desinfecção, a Tabela 13 apresenta as principais características e aplicabilidades.
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Tabela 13 – Comparativo entre processos de desinfecção

Características

Cloro gasoso

Hipocloritos

Dióxido de
cloro

Radiação
ultravioleta

Ozônio

Custo de implantação

Menor

Médio

Médio

Elevado

Elevado

Custo de operação

Menor

Médio

Médio

Elevado

Elevado

Eficiência de
desinfecção

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Aplicabilidade a ETE's

Médias a
grandes

Pequenas a
médias

Pequenas a
médias

Pequenas a
grandes

Médias a
grandes

Menor

Não

Não

Geração de
subprodutos

Organoclorados Organoclorados
possível
possível

Pureza de desinfetante

Elevada

Baixa

Boa, gerado
in loco

-

-

Toxicidade aos
microorganismos

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Toxicidade à vida
aquática

Elevada

Elevada

Elevada

Não

Elevada

Grau mínimo de
tratamento

Primário

Primário

Primário

Secundário

Secundário

Corrosividade

Elevada

Elevada

Elevada

Não

Elevada

Riscos operacionais

Elevados

Elevados

Elevados

Não

Moderados

Fonte: Metcalf & Eddy, 2003, apud Gonçalves, 2003

3.5.2 Sistemas para tratamento secundário compatíveis a aplicações em
edifícios
De acordo com Campos (1999), o início da evolução tecnológica dos sistemas
de tratamento de esgoto teve início em 1893 e 1914, com as proposições relativas
aos tanques sépticos e lodos ativados aeróbios, respectivamente. A partir da
concepção dos conceitos, diversos sistemas de tratamento passaram a ser
desenvolvidos ao redor do mundo. Atualmente, sabe-se que ambos os processos
biológicos, anaeróbios e aeróbios, podem ser aplicados para o tratamento de
esgotos sanitários, cada qual apresentando uma série de vantagens e desvantagens
características.
De acordo com Sperling (1996), os processos de tratamento secundário são
concebidos de forma a

acelerar os mecanismos de degradação que ocorrem

naturalmente nos corpos receptores. Assim, a decomposição dos poluentes é
alcançada, de forma controlada, em tempo menor do que ocorreria em sistemas
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naturais. O tratamento secundário está baseado em uma etapa biológica de
tratamento, onde assumem papel importante algumas bactérias, vírus, protozoários,
entre outros, já existentes no esgoto. A eficiência do processo de tratamento é
alcançada colocando-se esses microrganismos em contato com a matéria orgânica,
para que essa possa servir de alimento e ser convertida. Como produto dessa etapa
de depuração, pode-se obter o biogás (gás metano), CO2 e biomassa (ou lodo), com
variações em quantidade principalmente em função da presença ou ausência de
oxigênio no processo de conversão.
Não é objetivo deste trabalho o aprofundamento nos processos de conversão
biológica ou ainda uma revisão aprofundada sobre a diversidade de sistemas de
tratamento disponíveis, todavia faz-se oportuno uma apresentação resumida de
sistemas de tratamento secundário com potencialidade para aplicação em edifícios,
afim de apresentar conceitos básicos que deverão ser considerados no processo de
projeto.
3.5.2.1 Sistemas anaeróbios de tratamento aplicáveis a edifícios
De acordo com Campos (1999), reatores anaeróbios, em certos casos, são
suficientes para resolver problemas causados por esgotos. Quando não, são
recomendáveis para anteceder unidades mais eficientes, por reduzir a carga
orgânica. A implantação de sistemas anaeróbios apresenta como grande vantagem
o baixo custo de implantação e operação em relação a sistemas aeróbios, além de
gerar economia por não necessitarem de aporte energético. Como característica
genérica, pode-se apontar como produto das reações anaeróbias a alta produção de
biogás e baixa produção de lodo estabilizado (CHERNICARO, 2001).
Para o tratamento anaeróbio de esgoto sanitário, os principais tipos de reatores
com potencial para aplicação em edifícios no contexto brasileiro são os filtros
anaeróbios, reatores anaeróbios de manta de lodo (Upflow Anaerobic Sludge
Blanket – UASB) e reator anaeróbio compartimentado (RAC). Os decanto-digestores
(fossas sépticas) não são considerados sistemas de tratamento secundário em
função do alto tempo de detenção do efluente necessário para o tratamento, todavia
podem ser aplicados como um tratamento primário por possibilitar a decantação e
remoção de sólidos em suspensão (SPERLING, 1996).
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•

Filtro anaeróbio
Campos (1999) define o filtro anaeróbio como um reator que possui seu

interior preenchido com material inerte, que permanece estacionário, onde se forma
um leito de lodo biológico fixo. O material de enchimento serve como suporte para os
microrganismos, que formam uma película ou filme aderido. Através desse
mecanismo, consegue-se uma alta taxa de retenção de biomassa no reator. O
material de enchimento mais usual é a brita, todavia existem variações como a
proposta por Bazzarella (2005) onde o meio suporte é composto por conduítes
elétricos de plástico. É importante observar que a eficiência desse tipo de reator não
é consequência do aparente peneiramento que seria causado pelo leito de brita,
mas está baseada na retenção de biomassa aderida no meio suporte, por onde o
esgoto é obrigado a passar. O fluxo de esgoto pode ser do tipo ascendente ou
descendente, porém na prática o fluxo ascendente é mais utilizado (CAMPOS,
1999). O esquema de um filtro anaeróbio é apresentado na Figura 5.
Figura 5 – Filtro biológico de fluxo ascendente e descendente

Fonte: Campos, 1999

Sperling (1996) aponta como características desse tipo de filtro:
•

risco de colmatação: é necessário a lavagem periódica do meio filtrante,
com o objetivo de remover o lodo de excesso; o entupimento do meio
pode gerar inundações caso seja mal operado;

•

necessita de etapa anterior para remoção de sólidos;

•

volume relativamente grande, devido ao espaço ocupado pelo material
inerte;
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•

o lodo gerado já sai estabilizado, característico de processos
anaeróbios;

•

risco de geração de maus odores, porém isso pode ser contornado
através de boa vedação do reator, que é fechado;

•
•

eficiência inferior a processos aeróbios.

Reator de manta de lodo (UASB)
A Sigla UASB vem do nome em inglês dado a esse tipo de reator, chamado

Upflow Anaerobic Sludge Blanket, ou reator anaeróbio de manta de lodo de fluxo
ascendente. De acordo com Sperling (1996), diferentemente dos filtros biológicos, a
biomassa nesses reatores cresce dispersa no meio, e não aderida a um meio
suporte. A própria biomassa ao se desenvolver forma pequenos grânulos por auto
adesão, decorrente da aglutinação de bactérias, que se dispõe em camadas de lodo
a partir do fundo do reator (Campos, 1999). Ainda de acordo com Campos (1999),
esse reator tem demonstrado ser o de maior sucesso dentre os reatores anaeróbios.
O reator UASB é apresentado na Figura 6.
Figura 6 – Reator UASB

Fonte: Campos, 1999

Como características do UASB, Campos (1999) aponta:

45

• desenvolvimento de grande quantidade de biomassa ativa no interior
do reator;
• sistema compacto, com baixa demanda de área;
• baixo consumo de energia;
• ausência de meio suporte, eliminando possibilidade de colmatação;
• elevado tempo de retenção celular, ou seja, o tempo em que os
microrganismos permanecem no interior do reator;
• tempo de detenção hidráulica curto, da ordem de algumas horas;
• bom contato biomassa x esgoto promovido pelo próprio fluxo hidráulico
• realiza a decantação de sólidos suspensos, em função da densidade
do lodo. Assim, dispensa tanque de decantação primário na
configuração do sistema;
• satisfatória eficiência na remoção de DBO e DQO, da ordem de 65% a
75%;
• capacidade de aceitação de altas taxas de carga orgânica.
Como desvantagens, tem-se:
• necessidade de uma etapa de pós-tratamento, mesmo apresentando
boa eficiência;
• elevado intervalo de tempo para partida do sistema;
• possibilidade de exalação de maus odores;
• baixa tolerância do sistema a cargas tóxicas.
•

Reator anaeróbio compartimentado (RAC)
O reator anaeróbio compartimentado é constituído por diversas câmaras

horizontais em série. Pode ser fechado ou totalmente aberto, podendo inclusive ser
construído enterrado, por requerer baixas profundidades (CAMPOS, 1999).
Operacionalmente se assemelha a um reator UASB, com alimentação na parte
inferior passando por uma manta de lodo. Rebêlo (2011) aponta que esse tipo de
configuração força o efluente a movimentar-se ascendente e descendentemente,
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atravessando uma densa camada de população microbiana presente ao longo do
reator, e também aderida nas paredes. Assim, os compartimentos (chicanas)
auxiliam na retenção celular, evitando o arraste de microrganismos junto com o
efluente. Ainda de acordo com Rebêlo, essa configuração possibilita a separação de
microrganismos acidogênicos dos metanogênicos ao longo dos compartimentos,
melhorando a resistência do sistema a variações de temperatura, pH, concentrações
de carga orgânica e presença de materiais tóxicos no efluente. O RAC é
apresentado na Figura 7.
Figura 7 – Reator anaeróbio compartimentado

Fonte: adaptado de Javarez Júnior, et al (2007)

Gonçalves (2006) propõe em seus estudos um sistema com a recirculação de
lodo proveniente de etapa posterior de decantação de volta ao interior do RAC,
melhorando a eficiência do sistema e conseguindo remoção de DBO da ordem de
50%. Como características, pode-se observar:
•

adaptável a necessidade arquitetônica de edifícios;

•

boa eficiência na remoção de matéria orgânica, porém necessita etapa

de polimento posterior;
•

boa capacidade de acomodação para variações de vazão;

•

baixa produção de lodo;

•

ausência de aporte energético;

•

indicado para vazões menores.
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3.5.2.2 Sistemas aeróbios de tratamento aplicáveis a edifícios
Os sistemas aeróbios têm como característica fundamental a alta produção de
lodo e menor produção de CO2 (Chernicaro, 2001). De acordo com Gonçalves
(2006) , processos aeróbios são recomendáveis por possibilitar de maneira eficiente
a remoção de turbidez, além de garantir o polimento de efluentes oriundos de
sistemas anaeróbios. A introdução de ar no sistema geralmente ocorre de maneira
mecanizada, aumentando os custos de implantação e operacionais, e em função
disso, é frequente a associação de sistemas anaeróbios e aeróbios com objetivo de
redução de custos. Os principais tipos de reatores aeróbios com potencial para
aplicação a edifícios são o filtro biológico aerado submerso (FBAS), biodiscos e
sistemas de lodos ativados.
•

Sistemas de lodos ativados
De acordo com Sperling (1999), sistemas de lodos ativados baseiam-se no

conceito de que, quanto mais bactérias em suspensão no meio líquido, maior será a
avidez pela carga orgânica. Desse modo, o princípio desse tipo de sistema está
baseado em recircular os sólidos do tanque de decantação secundária para o
tanque de aeração principal, por meio de bombeamento, aumentando sensivelmente
a eficiência do sistema. O esquema de um sistema de lodos ativados é apresentado
na Figura 8.
Figura 8 – Esquema de sistemas de lodos ativados

Fonte: Sperling, 1999

Sistemas desse tipo proporcionam benefícios como redução do tempo de
detenção hidráulica (tempo que o efluente permanece no sistema), diminuição de
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volume do tanque de aeração e aumento do tempo de retenção dos sólidos (tempo
que a massa microbiana permanece no sistema). Deve-se observar que em função
do crescimento continuo de bactérias no tanque de aeração, o lodo excedente deve
ser retirado com frequência, tratado e disposto adequadamente. Para se garantir o
equilíbrio, é necessário que se retire a mesma quantidade de lodo que é gerada por
reprodução no interior do reator.
Sistemas de lodos ativados, assim como seus variantes, demandam maior
capacitação para operação, além de gastos maiores em função do aporte de energia
elétrica necessária ao bombeamento frequente do lodo. Atualmente encontra-se no
mercado de tratamento de águas cinzas reatores bastante eficientes, que utilizam
tecnologia de recirculação de lodo conjugadas ao tratamento aeróbio por biofilme. O
meio suporte utilizado no reator é conhecido como MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor), ou Reator de Biofilme de Leito Móvel. Esse reator pode ser enquadrado
como um sistema de lodo ativado conjugado a um biofiltro aerado submerso, e seu
material de enchimento tem função exclusiva de servir de suporte ao biofilme.
Sistemas MBBR concorrem diretamente com ETAC’s em biodiscos e biofiltros
aerados submersos, que serão apresentadas a seguir.
•

Filtro biológico aerado Submerso (FBAS)
Filtros biológicos são reatores onde a biomassa cresce aderida a um meio

suporte (SPERLING, 1996). Chernicaro (2001) define o FBAS como um tanque
preenchido

com

material

poroso,

através

do

qual

esgoto

e

ar

fluem

permanentemente. O meio poroso é mantido sob imersão em função do fluxo
hidráulico. São caracterizados como reatores trifásicos em função da fase sólida,
representada pelo biofilme, da fase líquida, composta pelo líquido em escoamento
permanente através do meio, e pela fase gasosa, representada pela aeração
artificial e pelos gases subprodutos do processo de digestão aeróbia. A Figura 9
representa o esquema de funcionamento do FBAS.
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Figura 9 – Esquema do FBAS

Fonte: adaptado de Gonçalves, 2006

Chernicaro aponta como vantagens desse tipo de sistema:
•

unidades

passíveis

de

serem

cobertas

e

desodorizadas

com

simplicidade;
•

compacidade e construção modular;

Todavia, é necessário uma lavagem periódica do meio filtrante, para remoção
do lodo de excesso. Nesse processo, existe a necessidade de um tanque de
decantação secundário, para retenção de partículas sólidas arrastadas com o
efluente do FBAS. Dependendo da configuração do sistema de tratamento, o lodo de
excesso pode ser recirculado a uma etapa de tratamento anaeróbia, melhorando a
eficiência do sistema.
•

Biodiscos
De acordo com Chernicaro (2001), o processo de biodiscos consiste em um

tanque prismático, onde são instalados eixos horizontais com discos acoplados,
igualmente espaçados. Os eixos são mantidos em rotação constante de 1 a 2 rpm.
Esse movimento de rotação expõe os discos ao ar atmosférico e a matéria orgânica
presente no tanque, favorecendo a adesão e o crescimento de biofilme que chega a
cobrir todo o disco. O tempo para geração de biofilme e partida do processo gira
entre uma a duas semanas. Usualmente os discos são parcialmente imersos no
líquido, cerca de 40%, mas também podem trabalhar até 90% imersos. No segundo
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caso, a introdução de ar no meio líquido se faz necessária. Com o sistema em
operação, o biofilme sofre aumento de espessura gradativamente e então o mesmo
se desprende do biodisco, sendo arrastado pelo efluente para operações
subsequentes. Dessa forma, é necessário um sistema de decantação secundário
para reter o biofilme desprendido dos discos. O esquema de uma estação de
tratamento em biodiscos é apresentado na Figura 10.
Figura 10 – Esquema de estação de tratamento com biodiscos

Fonte: Sperling, 1996

Sperling (1996) atribui aos biodiscos as seguintes funções:
• servir de superfície para o crescimento do biofilme;
• promover o contato do biofilme com o esgoto;
• promover a aeração do esgoto aderido ao disco e também da parte do
esgoto imersa no disco através das rotações.
De acordo com Chernicaro (2001), a espessura do biofilme é de grande
importância para a efetividade do sistema e, além disso, esse é um sistema sensível
às variações de vazão e de carga orgânica. Dessa forma, para que seja possível a
flexibilização e manutenção do processo, devem ser previstos no projeto:
• possibilidade de aeração suplementar, principalmente nos primeiros
estágios;
• meios de remoção do crescimento de biofilme em excesso;
• chicanas (compartimentos) removíveis em todos os estágios;
• recirculação do efluente do decantador secundário;
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• fácil acesso a equipamentos que necessitem inspeção, manutenção ou
substituição, como eixos, material suporte, sopradores;
• drenagem dos tanques.
Estações de tratamento de águas cinzas com biodiscos necessitam de um
tanque de decantação na etapa de tratamento primário, todavia processos biológicos
de tratamento anaeróbio podem ser introduzidos no sistema com o objetivo de
redução da carga orgânica. A Figura 11 ilustra uma estação compacta em biodiscos,
para o tratamento de águas cinzas.
Figura 11 – Estação compacta com biodiscos

Fonte: http://dcaambiental.wix.com/biodiscos#!biodisco.
Acesso em 02 de Fevereiro de 2017

Estações em biodiscos possuem como grande vantagem a necessidade de
pouca área para implantação do sistema. Esse benefício faz com que esse tipo de
ETAC encontre grande aceitação para aplicação em edifícios, uma vez que a área a
ser disponibilizada é da ordem de poucas vagas de garagem.
3.6

Sistema predial de esgoto sanitário
O sistema predial de esgoto tem por objetivo a coleta e o encaminhamento do

despejo das edificações ao sistema público de esgoto sanitário, ou, na ausência
deste, a um destino conveniente do ponto de vista sanitário, higiênico e ecológico
(AZEVEDO NETTO; FERNANDEZ, 2015). As condições técnicas para projeto e
execução das instalações prediais de esgoto sanitário são fixadas pela NBR 8160 –
sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução. A mesma norma
apresenta alguns requisitos a serem atendidos em projeto, tais como:
• garantir de forma absoluta a qualidade da água de abastecimento da
edificação;

52

• permitir o rápido escoamento do esgoto;
• não permitir vazamento de esgoto, escape de gases e acúmulo de
sedimentos nas tubulações;
• impedir a passagem de gases e de animais para o interior do edifício;
• impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema;
• permitir que seus componentes sejam facilmente inspecionáveis, assim como
garantir fácil acesso para manutenção.
As principais partes constituintes de um sistema predial de esgoto sanitário são
apresentadas na Figura 12:
Figura 12 – Partes constituintes do sistema predial de esgoto

Fonte: Carvalho Júnior, 2016

De acordo com Azevedo Netto (2015), as partes de um sistema predial de
esgoto, de montante a jusante, são as seguintes:
a)

ligação predial: trecho do coletor predial compreendido entre a divisa do
terreno e o coletor público;

b)

caixa de inspeção: caixa destinada a permitir inspeção, limpeza e
desobstrução de subcoletor e de coletor predial;

c)

caixa de gordura: caixa com um septo que só dá passagem à água
servida por baixo, retendo grande parte de óleos e gorduras que podem
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aderir às tubulações. São instaladas nas ligações das cozinhas e sua
função é minimizar a ocorrência de entupimento. Essas caixas
necessitam de limpeza periódica;
d)

coletor predial: tubulação que recebe o esgoto da edificação,
compreendida entre a última ligação de subcoletor e o coletor público;

e)

subcoletor: tubulação que recebe efluentes dos tubos de queda;

f)

ramal de ventilação: tubo ventilador com extremidade superior ligada a
outro tubo (coluna de ventilação ou ventilador primário);

g)

coluna de ventilação: tubo ventilador vertical que interliga os tubos
ventiladores de sucessivos andares;

h)

tubo ventilador primário: tubulação ligada à instalação e com
extremidade superior aberta à atmosfera, permitindo a livre circulação do
ar e garantindo o escoamento livre;

i)

tubo de queda: tubulação de descarga que recebe efluentes de ramais
de descarga e ramais de esgoto;

j)

ramal de esgoto: tubulação que recebe efluentes de ramais de descarga
e de caixas sifonadas;

k)

ramal de descarga: tubulação que recebe efluentes de aparelhos
sanitários e de ralos;

l)

caixa sifonada: ralo dotado de fecho hídrico, que reúne ou não ramais de
descarga, exceto de bacia sanitária;

m)

aparelho sanitário: dispositivo que recebe dejetos ou águas servidas em
fins higiênicos.

3.6.1

Dimensionamento das tubulações por UHC

As vazões de águas servidas ou esgoto que escoam pelas tubulações são
variáveis em função das contribuições UHC de cada aparelho. A Unidade Hunter de
Contribuição (UHC) é um número que representa a contribuição de esgoto dos
aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual (CARVALHO JÚNIOR,
2016). O valor de uma unidade de descarga Hunter é igual a 0,15 L/s.
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a) Dimensionamento da caixa e ralo sifonado: caixas e ralos sifonados são
desconectores dotados de selo hídrico, que tem a função de impedir o
retorno de gases da rede de esgoto ao ambiente interno. Todos os
aparelhos sanitários não dotados de sifonamento devem ser protegidos com
desconectores desse tipo. Para o dimensionamento, deve-se utilizar a
Tabela 14.
Tabela 14 – Diâmetros indicados para caixa sifonada
Número de UHC
Até 6
de 6 a 10
de 10 a 15
acima de 15

Diâmetro (mm)
100
125
150
acrescentar outra caixa

Fonte: Azevedo Netto e Fernandez, 2015

b) Dimensionamento dos ramais de descarga: O cálculo do ramal de descarga
é imediato e está em função apenas do número de UHC. Os valores de UHC
correspondentes a cada aparelho sanitário, assim como o diâmetro mínimo
para as tubulações, são apresentados na Tabela 15. De acordo com
Azevedo Netto e Fernandez (2015), os ramais de descarga devem ser
individualmente ligados a uma caixa sifonada, ou a um ralo sifonado. Os
ramais de descarga de bacias sanitárias são ligados diretamente ao tubo de
queda, uma vez que as bacias já possuem sifão.
Tabela 15 – UHC dos aparelhos sanitários e diâmetro mínimo dos ramais de
descarga

Aparelho sanitário

Número de UHC

Diâmetro nominal
mínimo do ramal
de descarga (mm)

Bacia sanitária
Chuveiro de residência
Lavatório de residência
Máquina de lavar roupas

6
2
1
3

100
40
40
50

Fonte: extraído de NBR 8160/1999
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c) Dimensionamento dos ramais de esgoto: o diâmetro do ramal de esgoto
(trecho entre a saída da caixa sifonada e a ligação ao ramal da bacia
sanitária) é determinado em função do somatório de UHC dos aparelhos
sanitários compreendidos. O dimensionamento é dado conforme Tabela 16.
Tabela 16 – Dimensionamento de ramais de esgoto
Diâmetro nominal
mínimo do tubo (mm)

Número
máximo de UHC

40
50
75
100

3
6
20
160

Fonte: extraído de NBR 8160/1999
d) Dimensionamento dos tubos de queda: os tubos de queda devem ter

diâmetro único em toda sua extensão. Assim, não devem ser dimensionados
por trechos, mas sim para o total de UHC que lhes correspondem
(AZEVEDO NETTO; FERNANDEZ, 2015). Carvalho Júnior (2015) atenta ao
fato de que o diâmetro nominal mínimo de um tubo de queda deve ser igual
ou maior a qualquer canalização a ele ligada, observando-se ainda que o
diâmetro mínimo de um tubo de queda que descarregue bacia sanitária será
de 100 mm. A Tabela 17 apresenta os valores para dimensionamento de
tubos de queda .
Tabela 17 – Dimensionamento dos tubos de queda
Diâmetro nominal do
tubo (mm)
40
50
75
100
150
200
250
300

Número máximo de UHC
Prédio de até 3
pavimentos

Prédio com mais de 3
pavimentos

4
10
30
240
960
2200
3800
6000

8
24
70
500
1900
3600
5600
8400

Fonte: extraído de NBR 8160/1999
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e) Dimensionamento do subcoletor e coletor predial: o dimensionamento do
coletor e dos subcoletores baseia-se no somatório das UHC e também nas
declividades mínimas apresentadas na Tabela 18. O diâmetro mínimo para o
coletor predial é de 100 mm.
Tabela 18 – Dimensionamento de subcoletores e coletor predial
Diâmetro nominal do
tubo (mm)

0,5
1400
2500
3900
7000

100
150
200
250
300
400

Declividade mínima (%)
1
2
180
216
700
840
1600
1920
2900
3500
4600
5600
8300
10000

4
250
1000
2300
4200
6700
12000

Fonte: extraído de NBR 8160/1999
f) Dimensionamento do sistema de ventilação: todo desconector (vaso

sanitário, caixa sifonada ou sifão) deve ser ventilado (AZEVEDO NETTO,
FERNANDEZ, 2015). A ventilação de um desconector deve ser feita por um
ramal de ventilação, a ser inserido na parte superior do ramal de descarga
ou de esgoto, ligado a uma coluna de ventilação. A conexão do ramal de
ventilação à coluna de ventilação deve acontecer sempre 0,15 m acima do
nível de transbordamento do mais alto dos aparelhos sanitários, evitando a
entrada de esgoto no sistema de ventilação. Os ramais de ventilação devem
ser dimensionados conforme Tabela 19. Deve-se considerar também a
distância máxima do desconector ao tubo ventilador, conforme Tabela 20.
Tabela 19 – Dimensionamento de ramais de ventilação
Grupo de aparelhos sem bacias sanitárias

Grupo de aparelhos com bacias sanitárias

Número de
UHC

Diâmetro nominal do
ramal de ventilação (mm)

Número de
UHC

Diâmetro nominal do
ramal de ventilação
(mm)

Até 12
13 a 18
19 a 36

40
50
75

Até 17
18 a 60
-

50
75
-

Fonte: extraído de NBR 8160/1999
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Tabela 20 – Distância ao tubo ventilador
Diâmetro do ramal
de descarga (mm)

Distância máxima (m)

40
50
75
100

1,00
1,20
1,80
2,40

Fonte: extraído de NBR 8160/1999

Para o dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação, deve-se
considerar a Tabela 21. A Figura 13 apresenta o detalhe de conexão da coluna de
ventilação, no nível do último pavimento. Nessa situação, o tubo de queda de esgoto
(TQ, ilustrado com diâmetro de 100 mm) recebe a conexão da coluna de ventilação
(CV, ilustrada com diâmetro de 75 mm). Deve-se observar que a coluna de
ventilação deve ser prolongada no mínimo 0,30 m acima do nível da cobertura.
Tabela 21 – Dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação
Diâmetro nominal mínimo do tubo de ventilação
Diâmetro
nominal do
tubo de queda
ou do ramal de
esgoto (mm)

Número
de UHC

40
40
50
50
75
75
75
75
100
100
100
100

8
10
12
20
10
21
53
102
43
140
320
530

40

50

75

100

150

200

250

300

-

-

Comprimento permitido (m)
46
30
23
15
13
10
8
8
-

61
46
46
33
29
26
11
8
7
6

317
247
207
189
76
61
52
46

299
229
195
177

-

Fonte: extraído de NBR 8160/1999

-
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Figura 13 – Ligação da ventilação primária no último pavimento

Fonte: Carvalho Júnior, 2016
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4

MÉTODO

Realizou-se

uma

revisão

bibliográfica

para

exposição

de

conceitos

consagrados, assim como consulta a livros, teses, dissertações e artigos mais
recentes para contextualização do assunto. No campo dos sistemas prediais, foram
consideradas as normas brasileiras vigentes, assim como recomendações
apresentadas em legislações municipais que regulamentam o reúso de água para
fins não potáveis. Para a análise da interface entre o sistema de reúso e o edifício,
realizou-se um estudo de caso compreendendo a implantação de um sistema de
reúso em um empreendimento de construção e incorporação da empresa Trisul SA.
A análise foi concebida em caráter interdisciplinar, buscando-se identificar um
conjunto de restrições e oportunidades de melhoria a serem considerados ainda na
etapa de projeto. A análise foi conduzida da seguinte forma:
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5

ESTUDO DE CASO

5.1

Caracterização do empreendimento
O estudo foi realizado em um empreendimento localizado no bairro da Vila

Madalena, denominado Place Madalena1 na região metropolitana de São Paulo.
Trata-se de um edifício residencial, com 135 apartamentos de médio padrão,
distribuídos em 18 pavimentos. O projeto compreende plantas com as seguintes
características:
• Unidades de 66 m², com dois dormitórios e dois banheiros;
• Unidades de 45 m², com 1 dormitório, um banheiro e um lavabo.
As áreas de convivência estão distribuídas no térreo e também no pavimento
chamado “Lazer”, que corresponde ao 3º andar. O edifício conta com dois subsolos
e dois sobressolos onde estão dispostas as vagas de garagem. A Figura 14
apresenta a perspectiva artística da fachada. O esquema de elevação da torre é
apresentado na Figura 15.
O edifício em questão encontra-se em fase de construção, as obras se
iniciaram em agosto de 2016. O término da construção do edifício está previsto para
novembro de 2018.
Sobre o sistema de reúso de águas cinzas, foi considerada a utilização de
água de reúso exclusivamente nas bacias sanitárias, em sua totalidade,
compreendendo tanto as bacias dos apartamentos quanto das áreas de lazer.
Figura 14 – Perspectiva artística da fachada

Fonte: MCAA, 2016
1

A pesquisa foi realizada em caráter acadêmico, sob autorização da empresa Trisul SA, sendo que na ocasião o
autor era funcionário da empresa ocupando o cargo de engenheiro residente na execução do referido
empreendimento.
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Figura 15 – Esquema de elevação da torre

Fonte:

Fonte: OSMB, 2016
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5.2

Planejamento
A implantação de sistemas de reúso abrange uma gama de variáveis, que

precisa ser bem compreendida ainda na etapa de planejamento. Apesar de se
observar grande ênfase na importância da relação custo x benefício de sistemas de
reúso, assim como o tempo de retorno do investimento, é preciso realizar, ainda
com maior profundidade, um estudo sob o ponto de vista técnico, garantindo que os
requisitos sanitários, assim como requisitos voltados à implantação e operação dos
sistemas, sejam atendidos. Partindo desse princípio, serão abordados a seguir
alguns tópicos a serem observados ainda na fase de projeto, buscando criar
condições para que os sistemas de reúso escolhidos sejam os mais assertivos
possíveis, e que possam atuar em conjunto com os diversos sistemas da edificação
de maneira eficiente.
Para que a implantação de sistemas de reúso aconteça de forma assertiva, é
preciso identificar na fase de planejamento quais os possíveis benefícios, limitações,
vantagens e desvantagens que cada sistema em potencial pode oferecer. Para
facilitar a compreensão de todo o cenário, propõe-se a utilização do fluxograma
apresentado na Figura 16.
Figura 16 – Fluxograma de atividades para implantação de SRAC

Fonte: Elaborado pelo autor
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A análise dessas etapas sugere uma série de questões que, se bem
solucionadas, conduzirão a um projeto eficiente. A seguir, serão apresentadas
diretrizes para o estudo das etapas propostas.
5.3

Identificação dos pontos de utilização de água de reúso
Para a aplicação proposta nesse estudo de caso, estão compreendidas a

classe 3 da NBR 13969/97 (ABNT, 1997) e a classe 1 do Manual da FIESP
(SAUTCHUK, 2005). Deve-se observar que os parâmetros exigidos para a classe 3
da NBR 13969/97 (que compreende o reúso em bacias sanitárias) são muito menos
restritivos que os parâmetros exigidos por exemplo para a classe 1 (lavagem de
automóveis), em função do grau de contato por parte do usuário. Portanto, a escolha
do ponto de utilização está intimamente ligada ao grau de eficiência e as etapas de
tratamento a serem requeridas às estações de tratamento de águas cinzas, assim
como ao custo final.
Nesse ponto, deve-se destacar que a NBR 13969/97 já está em vigor há 20
anos, e atualmente existe movimentação do meio técnico para sua revisão. Dessa
forma, é possível que os parâmetros sugeridos nessa versão da norma já não
representem a realidade atual, principalmente no contexto de tratamento de águas
cinzas. Recomenda-se que sejam consultados os parâmetros técnicos mais
restritivos disponíveis no momento de aplicação dos sistemas de tratamento,
considerando inclusive normas estrangeiras, garantindo a preservação da saúde dos
usuários de água cinza tratada.
Analisando a Tabela 3, observa-se que estações de tratamento compostas
com etapas de tratamento primário, secundário e desinfecção são capazes de atingir
satisfatoriamente os níveis exigidos pela classe 2 da norma brasileira, atendendo a
usos como lavagem de pisos, calçadas, irrigação de jardins, além dos usos previstos
nas classes 3 e 4. Ou seja, qualquer uma das ETAC’s já apresentadas (capítulo
3.5.2) e conjugadas a etapas primárias e de desinfecção, possuem potencial para
atingir tratamento a esse nível. Além disso, são exemplos que se encontram em
operação no Brasil, facilitando tanto a implantação quanto a operação e manutenção
desse tipo de sistema. Deve-se considerar também que o desenvolvimento
tecnológico dos sistemas de membranas tendem a melhorar sua competitividade,
sendo a aplicação desses sistemas uma tendência no mercado atual.
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Para aplicações residenciais, recomenda-se que seja utilizada água de reúso
primeiramente em bacias sanitárias, tanto em áreas privativas quanto em áreas
comuns da edificação, e que seja considerada a aplicação em lavagem de pisos de
áreas comuns, calçadas e irrigação de jardins, a serem realizadas por pessoas
devidamente treinadas e com uso de EPI’s, buscando-se atingir um melhor
aproveitamento do sistema de tratamento.
5.4

Balanço hídrico
Conforme já discorrido nesse trabalho, pode-se afirmar seguramente que a

oferta de águas cinzas em residências é maior que a demanda de água para fins
não potáveis. Todavia, deve-se quantificar a demanda pela água de reúso para
evitar desperdícios em relação ao tratamento, para que esse não aconteça de forma
desenfreada. A literatura apresenta diversos estudos feitos buscando-se aferir o
consumo de água potável e não potável em residências, podendo-se citar os
trabalhos de Barreto (2008), Gonçalves (2009) e Silva (2013), onde as águas
consumidas e geradas em cada aparelho sanitário foram separadas e quantificadas.
Frente a isso, evidencia-se que não existe um número absoluto que possa
representar o consumo de forma universal, uma vez que esse sofre influência de
diversos fatores sociais e econômicos.
A avaliação da compatibilidade entre oferta e demanda de águas cinzas é parte
fundamental do projeto, onde o objetivo é permitir o ajuste da captação de água
cinza bruta, da possibilidade de ampliação do uso de água de reúso, ou ainda
fornecer diretrizes para um melhor balanceamento entre ambos. Para a aplicação
nesse estudo de caso os cálculos são apresentados a seguir.
➢ Demanda de águas cinzas
Para estimativa do número de habitantes, adota-se a metodologia clássica
utilizada nos projetos de sistemas prediais, que considera 2 habitantes por
dormitório. Nesse estudo de caso, também será considerada a influência das opções
de planta oferecidas pela construtora. Pelo histórico de vendas, estima-se que 50%
dos consumidores optem pela opção de sala ampliada, que elimina um dormitório da
planta de 66m². Dessa forma, a quantidade estimada de habitantes será a seguinte:
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• 34 apartamentos x 2 dormitórios x 2 habitantes = 136 hab
• 101 apartamentos x 1 dormitório x 2 habitantes = 202 hab
• Total estimado de habitantes = 338 hab
Será considerada a demanda para uso exclusivo em bacias sanitárias:
Qbs = 338 x 6 x 5 x 1,1 = 11.154 l / dia ~ 11 m³ / dia
Não será considerada a demanda das bacias das áreas de lazer por
considerar que, teoricamente, esse consumo deva ser descontado do consumo da
unidade privativa.
➢ Produção de águas cinzas
Inicialmente serão considerados como ponto de captação de águas cinzas os
chuveiros e lavatórios. Sugere-se para essa etapa a simulação de estudos de oferta
de águas cinzas considerando valores mais restritivos que os apresentados no
capítulo 3.4, como por exemplo a redução de vazão dos chuveiros para 12L / min e
das torneiras de lavatório para 9L / min, conforme apresentado no Anexo B e
aplicado nesse estudo de caso. A redução da estimativa de oferta implica em uma
maior necessidade de captação de águas cinzas, que pode ser contornada com
facilidade na fase de projeto e obra, porém que se torna de difícil correção uma vez
que a obra esteja concluída, visto que o acesso a shafts e entreforros demandaria
um alto grau de retrabalho nas unidades autônomas.
- Produção de águas cinzas nos chuveiros:
Qch = 338 hab x 12 L / min x 10 min x 1,5 uso /dia = 60.840 L / dia ~ 61m³ / dia
- Produção de águas cinzas nos lavatórios:
Qlv = 338 hab x 9 L / min x 4 min /dia x 1 uso = 12.168 L / dia ~ 12 m³ / dia
Somando-se as parcelas, a estimativa de produção de águas cinzas é de
aproximadamente 73 m³ / dia, de acordo com os parâmetros propostos no capítulo
3.4. Nota-se que para a aplicação proposta, o volume de água cinza coletada é bem
maior que a demanda prevista, dispensando a coleta de águas cinzas de máquinas
de lavar, por exemplo.
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Esse tipo de estudo possibilita a adoção de medidas para otimização do projeto
de sistemas prediais de esgoto sanitário. Para esse projeto, optou-se pela captação
de águas cinzas apenas em metade dos banheiros de cada pavimento,
especificamente nas plantas de final 2A, 2B, 3A e 3B , correspondendo a 50% do
volume produzido. A captação dessa parcela representa um total de 36,5 m³ / dia,
volume três vezes maior que a demanda encontrada, satisfatório para as
necessidades do projeto. O principal reflexo dessa medida está na redução dos
custos com as tubulações de coleta e destinação de águas cinzas até a estação de
tratamento.
5.5

Requisitos para o sistema de reúso e para a água tratada
A implantação de água de reúso em meio urbano deve observar alguns

cuidados, principalmente no que diz respeito à preservação da saúde do usuário
final. De certa forma, os requisitos exigidos para a água de reúso giram em torno
dessa premissa. O Quadro 1 apresenta-se uma síntese dos requisitos a serem
atendidos com a implantação do sistema de tratamento proposto ao edifício
estudado:
Quadro 1 – Requisitos para implantação do sistema de tratamento

Requisitos

• Não exalar odores indesejáveis.

estéticos:

• Ser

esteticamente

agradável,

apresentando

baixa

turbidez.

Requisitos

• Possuir características físicas, químicas e biológicas
adequadas ao uso ao qual será proposta.

sanitários:
• Ser livre de riscos à saúde, através de tratamento por
desinfecção.

Requisitos

• Não atacar quimicamente tubulações ou componentes do
sistema de distribuição.

técnicos:
• É necessário o tratamento do efluente bruto em função da
presença de cargas orgânicas, não sendo adequado o
reúso direto sem tratamento.
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• Deve

haver

uma

rede

interna

de

águas

cinzas

independente da rede interna de água potável, não sendo
possível a mistura via conexão por manobra de válvulas.
Requisitos
técnicos
(continuação):

• As tubulações e tanques de estocagem deverão estar
identificadas e pintadas em cor padronizada, atualmente,
o púrpura.
• Quando da disponibilização de água de reúso em
torneiras para irrigação ou lavagem de pisos, é
necessário que as mesmas possuam sistema para
travamento por cadeado para que não sejam utilizadas
para fins não apropriados. Deve existir identificação
através de placa de sinalização.
• A qualidade do efluente final deverá estar adequada ao
uso ao qual será proposta.
normas

nacionais

consultadas

normativos:

conhecimento dos parâmetros qualitativos. Em sua
recomenda-se

em

deverão ser

Requisitos

ausência,

as

Assim,

utilização

vigor

de

para

normas

internacionais, ou ainda a consulta ao “Manual de
Conservação e Reúso de água”, publicado pela FIESP
em

2005.

Dentre

os

parâmetros

encontrados,

recomenda-se seguir sempre os mais restritivos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Dessa forma, a concepção do sistema de tratamento deve levar em
consideração todas as interfaces apresentadas, buscando a preservação da saúde,
a conservação dos sistemas prediais e o atendimento satisfatório aos códigos
sanitários e legislações em vigor.
5.6

Condições para implantação de sistemas de reúso de água em edifícios
A implantação de sistemas de reúso em edifícios deve ser precedida de um

estudo aprofundado, para que sejam identificadas ainda na fase de projeto todas as
condições necessárias para implantação, operação, manutenção e ainda a
possibilidade de eventual expansão desse tipo de sistema. Após a análise da ETAC
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propriamente dita, deve-se avaliar nessa etapa o edifício em sua forma
multidisciplinar,

buscando-se identificar os pontos adjacentes entre a arquitetura, a

estrutura, a coleta de esgoto predial, o tratamento e a distribuição de água tratada, e
ainda os cuidados com a preservação da potabilidade da água recebida da
concessionária local.
Por considerar essa avaliação técnica como parte fundamental na implantação,
esse tópico será dividido em subitens a seguir.
5.6.1 Interfaces com a arquitetura e estrutura do edifício
A seguir serão apresentados tópicos relacionados às condições que o edifício
deve oferecer para implantação de sistemas de reúso, com enfoque a área de
implantação, condições para manutenção, aplicação de cargas permanentes,
impermeabilização de ambientes, shafts para coleta de água cinza e distribuição de
água de reúso. Logo, serão observadas condições voltadas ao espaço, a arquitetura
e a estrutura do edifício que deverão ser consideradas na fase de projeto.
5.6.1.1 Área necessária para as instalações do sistema
É possível encontrar na literatura alguns indicadores sobre a área necessária
para implantação de cada tipo de estação de tratamento. Leme (2014) aponta a
necessidade de área variando entre 0,2 a 0,35 m² / hab, por exemplo, para sistemas
de lodos ativados. Todavia esse número é baseado na concepção tradicional de
estações de tratamento de esgotos, e se apresenta um tanto superestimado para
tratamento das águas cinzas propostas nesse trabalho. Gonçalves (2010) aponta um
valor de 0,10 m²/hab para sistemas compostos por RAC e FBAS, sendo esse um
valor especifico para estações de tratamento de águas cinzas em edifícios, podendo
ser considerado um número mais factível para a aplicação em questão. Deve-se
observar que esse número corresponde a área necessária para implantação da
ETAC, não englobando o espaço necessário para o reservatório de água tratada.
Além do espaço físico necessário, as condições para operação e manutenção
do sistema também deverão ser observadas na seleção do local de implantação da
ETAC. Deve ser levado em consideração o seguinte cenário:
• necessidade de monitoramento frequente do efluente na ETAC;
• possibilidade de geração de odores na etapa biológica do tratamento;
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• geração de ruído em função do funcionamento de bombas e/ou motores;
• entrada de água cinza bruta 24 horas/ dia, com vazão variando em função
dos horários de pico;
• geração de cargas concentradas sobre a estrutura do prédio, nos pontos de
acumulação, tratamento e reservação de água;
• necessidade de quadro elétrico para alimentação e comando do sistema;
• remoção e manejo de lodo;
• vazamentos e manutenção de limpeza do sistema;
• circulação de pessoas e equipamentos;
• armazenamento e manipulação de produtos químicos.
Em função disso, recomenda-se os seguintes cuidados na escolha do local
para instalação da ETAC:
•

a área a ser disponibilizada deverá estar distante de áreas de convivência ou
lazer;

•

a área deverá possuir ventilação adequada, se possível em sentido cruzado,
para dispersão de odores gerados no processo. Na impossibilidade de
ventilação natural, sistemas de exaustão mecânica deverão ser considerados;

•

recomenda-se que a ETAC esteja localizada nos pavimentos inferiores do
edifício, garantindo a captação de água cinza bruta apenas por gravidade e
pelas declividades das tubulações;

•

os quadros elétricos deverão ser posicionados de modo a não permitir a
incidência eventual de água proveniente de falhas no sistema;

•

bombas e motores deverão ser instalados sobre bases de inércia, para
absorção de vibrações e ruídos;

•

recomenda-se uso de porta com ventilação permanente e chaves, para
restrição do ambiente, garantindo o acesso ao local apenas de pessoas
autorizadas.
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5.6.1.2 Condições de acesso e manutenção
Para que o projeto possa oferecer condições adequadas à instalação e
operação da ETAC, deve-se levar em consideração as seguintes necessidades:
•

é comum a utilização de reservatórios de fibra nos processos de tratamento de
águas cinzas e reservação de água tratada. Reservatórios de concreto armado
são empregados com mais frequência para reservação de água tratada no
barrilete (reservatório superior);

•

a etapa de tratamento biológico gera biofilme, que demanda controle de
espessura aderida, para garantir a eficiência do processo. Para se fazer esse
controle, é necessária lavagem frequente do meio suporte, para remoção de
lodo excessivo, que pode ser disposto na rede de esgoto local;

•

na etapa terciária do tratamento, utiliza-se frequente retrolavagem dos filtros de
areia para garantir o bom desempenho da filtração. Além disso, o material
filtrante precisa ser substituído periodicamente;

•

deve-se prever a necessidade de reposição periódica do material desinfetante
(cloro, hipoclorito de sódio, etc) e insumos (areia do filtro, por exemplo);

•

todos os reservatórios (decantação, acúmulo ou reservatório) deverão ser
lavados periodicamente. O intervalo entre lavagens está em função do papel que
cada componente desempenha no sistema;

•

deve-se considerar que reservatórios de fibra são passíveis de degradação,
devendo o projeto prever condições de substituição caso seja necessário.
Frente a isso, recomenda-se:

•

prever rota de acesso que possibilite a entrada dos equipamentos no edifício,
observando corredores estreitos, halls, forros ou lajes rebaixadas;

•

prever portas de acesso com vão livre generoso, se possível com abertura em
duas folhas;

•

reservatórios em fibra deverão ter a altura limitada a 2,00m, uma vez que o pé
direito disponível nos subsolos é limitado a 2,30m sob trechos de vagas de
garagem tamanho “P”;
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•

para os reservatórios de água tratada (inferior e superior), prever sempre a
construção de duas células individuais interligadas por tubulação com registro,
conforme já praticado nos projetos de hidráulica. Isso permite a lavagem isolada
de cada reservatório sem interromper o funcionamento do sistema;

• o projeto deve prever uma caixa de contenção para captação da água
proveniente do sistema de retrolavagem dos filtros terciários, além de receber os
drenos e extravasores dos tanques da ETAC; a utilização desse tipo de recurso
permite ao usuário enxergar a qualidade da água que está sendo despejada, ao
passo que tubulações ligadas diretamente ao sistema de esgoto impedem essa
visualização.
5.6.1.3 Considerações sobre aplicação de cargas concentradas
A incorporação de reservatórios de água no edifício, qualquer que seja o
material, nos processos de tratamento ou reservação de água, merece um estudo
aprofundado em função dos danos que a sobrecarga pode causar a estrutura do
prédio caso as estruturas sejam mal concebidos. De acordo com a NBR 6118/2014,
“na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que
possam produzir efeitos significativos para a segurança da estrutura em exame,
levando-se em conta os possíveis estados-limite últimos e de serviço”. De maneira
genérica, essas ações são classificadas em permanentes, variáveis (cargas
acidentais) e excepcionais. De acordo com Carvalho (2009), no grupo das ações
permanentes encontram-se o peso próprio da estrutura, o peso de elementos
construtivos fixos e o peso de instalações permanentes. As cargas acidentais são
aquelas previstas para o uso da construção, e incluem cargas verticais de uso da
construção (pessoas, mobiliário, veículos, etc), cargas móveis, entre outros. Frente a
essas definições, percebe-se que as cargas geradas pelos reservatórios de água
são enquadradas como cargas permanentes, e devem ser previstas na etapa de
dimensionamento da estrutura de concreto armado. Um cuidado especial deve ser
tomado no caso da implantação de ETAC’s em edifícios prontos, onde as cargas
provenientes de todo o sistema não tenham sido consideradas no projeto estrutural
(ou seja, não foram enquadradas como ações permanentes na fase de cálculo). De
acordo com a NBR 6120:1980, as cargas acidentais previstas em projeto de
apartamentos são de apenas 2 kN/m² (aproximadamente 200 kg/m²), e para
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pavimentos de garagem o valor considerado é de 3 kN/m², sendo esses os limites
máximos para aplicação de cargas de uso. Assim, considerando a água com peso
especifico γ = 10.000 N/m³, a incorporação de um reservatório pequeno, de 500L,
com área de fundo igual a um metro quadrado, geraria uma carga acidental sobre a
laje de 5 kN / m², extrapolando a margem de carregamento que estaria disponível
para utilização, colocando em risco a estabilidade da estrutura. Portanto, é
fundamental que os carregamentos originados tanto na ETAC quanto nos
reservatórios de água tratada sejam informados ao calculista estrutural ainda na fase
de pré-projeto, para que sejam incorporados ao conjunto de cargas permanentes.
Para edifícios prontos onde se deseja implantar o sistema, recomenda-se que
seja realizada uma avaliação de capacidade de carga dos elementos estruturais, por
especialistas do ramo, para que seja verificada a necessidade de reforço estrutural.
Recomenda-se também que reservatórios superiores sejam dimensionados em
concreto armado, concebidos em duas células, sendo incorporados no projeto
estrutural (Ver Figura 18). Esse cuidado está em função do potencial de danos que o
rompimento de reservatórios de fibra podem causar nessa situação, podendo a água
atingir circuitos elétricos, adentrar nas caixas dos elevadores ou ainda causar
alagamento no ático e possivelmente nos apartamentos de cobertura. É fundamental
que os reservatórios de água de reúso sejam posicionados a uma distância segura
dos reservatórios de água potável, impedindo a contaminação de água potável por
extravasão ou por qualquer outro meio que possa favorecer o contato entre ambas.
Figura 17 – Exemplo de indicação de carga gerada pelos componentes do sistema

Fonte: Adaptado de Acquabrasilis, 2016
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Figura 18 – Corte do reservatório em concreto armado em duas células

Fonte: Adaptado de MCAA, 2016

5.6.1.4 Impermeabilização de ambientes e reservatórios
Em função das condições de operação, consideram-se os ambientes que
abrigam o sistema de reúso como áreas molhadas. Isso porque, de acordo com a
NBR 15575-3, definem-se como áreas molhadas as “áreas da edificação cuja
condição de uso e exposição pode resultar na formação de lâmina d’água pelo uso
normal a que o ambiente se destina”. Além do mais, infiltrações constantes na
edificação podem comprometer severamente a durabilidade da mesma.
Nesse ponto, recomenda-se atenção especial principalmente em casos onde
o sistema de reúso seja incorporado posteriormente à entrega do edifício, cuja
concepção não tenha nascido no projeto inicial. Considerando que os pavimentos de
garagem não tenham o piso impermeabilizado, a implantação de uma ETAC nessas
regiões deve ser antecedida por um estudo de readequação dos ambientes,
considerando a incorporação de sistemas de piso e impermeabilização. Deve-se
atentar

ao

fato

de

que

pisos

cerâmicos

assentados

sem

sistema

de

impermeabilização não conseguem atingir a condição de estanqueidade, a menos
que o rejunte seja impermeável e não apresente descontinuidade ou falha na
aderência

com

as

placas.

Assim,

deverão

ser

previstos

sistemas

de

impermeabilização nos ambientes e em reservatórios de concreto que sejam
utilizados no sistema de reúso, obedecendo as especificações da norma NBR 9575.

74

5.6.1.5 Shafts para coleta de águas cinzas e distribuição de água de reúso
Por ser um sistema totalmente independente e isolado, a rede de coleta e
distribuição de água de reúso necessita de espaço específico para sua implantação.
Os shafts de coleta de águas cinzas poderão ser os mesmos utilizados para a
passagem das colunas de coleta de esgoto e ventilação, no interior das unidades
autônomas. Uma dificuldade encontrada nesse sentido deve-se à redução no
tamanho dos banheiros. De acordo com Pastrello (2014), nos últimos 30 anos houve
uma redução de área de 35% nesses ambientes, o que reflete na redução do
espaço disponibilizado para que as instalações e conexões hidráulicas possam ser
realizadas com o mínimo de conforto ao instalador. Deve-se atentar ao fato de que
o espaço demandado para as tubulações do sistema de reúso nesses shafts será
maior do que seria necessário em um sistema convencional, uma vez que a
quantidade de tubulações é aumentada. Ao contrário do que seria ideal, as
dimensões dos shafts estão vinculadas ao layout do ambiente onde se encontram, e
não à quantidade de tubulações que abrigam, e geralmente são definidas pelo
arquiteto e não pelo projetista dos sistemas prediais.
Não se dispõe ainda de uma área absoluta necessária para shafts vinculados
ao reúso de águas cinzas, uma vez que a quantidade de tubulações pode variar em
função da disponibilidade e demanda, todavia recomenda-se dimensionar os shafts
do pavimento considerando a situação mais solicitada.
5.6.2 Interface com o projeto dos sistemas prediais
Ainda não se dispõe, até o presente momento, de uma norma técnica
brasileira prescritiva para dimensionamento de sistemas de tratamento e reúso de
águas cinzas. Todavia o projeto tem sido norteado até o momento pelos modelos
clássicos, obedecendo as recomendações das normas NBR 5626 (Instalação predial
de água fria), NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário), NBR 13969
(Tanques sépticos) e NBR 6493 (Emprego de cores para identificação de
tubulações). A seguir serão apresentadas algumas considerações voltadas à
interface entre os sistemas prediais e o sistema de reúso, para que a interação entre
ambos aconteça de forma eficiente.
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5.6.2.1 Coleta de águas cinzas
A definição dos pontos de coleta de águas cinzas deve partir do estudo de
compatibilidade entre oferta e demanda, conforme proposto em 5.4. Após a
determinação dos pontos, deverão ser dimensionados os ramais de descarga e de
esgoto, ramais de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação. O
dimensionamento de cada subsistema poderá ser feito pelo método hidráulico, ou
ainda pelo método de Unidades Hunter de Contribuição (UHC), sendo esse o
método utilizado no dimensionamento do projeto estudado. A metodologia de cálculo
é prescrita na norma NBR 8160.
Com foco no reúso, a particularidade em relação a NBR 8160 consiste na
destinação do efluente captado, sendo uma necessidade de projeto a separação do
esgoto em ramais e tubos de queda específicos. Em banheiros, por exemplo, devese utilizar um tubo de queda para o esgotamento de águas negras (bacias
sanitárias), e outro especifico para coleta do ramal de esgoto de águas cinzas. As
águas negras serão direcionadas à rede de coleta local, ao passo que as águas
cinzas serão direcionadas à entrada da ETAC. Um cuidado especial deve ser
tomado caso seja necessária a coleta de água cinza da máquina de lavar roupas.
Normalmente utiliza- se o mesmo tubo de queda para o esgoto do tanque e da
máquina de lavar roupas, e uma vez que o esgoto do tanque não é adequado ao
reúso, recomenda-se que essa destinação seja individualizada. Todos os cuidados
de projeto relacionados às zonas de sobre pressão e sifonamento em pés de
colunas deverão ser mantidos para o sistema de captação de águas cinzas.
5.6.2.2 Descarte da água cinza excedente e do lodo residual
No projeto de um reservatório de água potável convencional, pode-se limitar
facilmente a entrada de água no reservatório a partir do uso de torneiras de bóia. Ou
seja, quando o nível máximo de água no reservatório é atingido, a torneira de bóia
bloqueia a entrada de água, estabilizando o sistema. Da mesma forma, quando a
água é consumida, a entrada de água potável é liberada pela torneira de bóia.
No caso dos sistemas de reúso, a entrada de água cinza no reservatório
acontece por condutos livres, despressurizados e em tubulações de diâmetro
elevado, impedindo o uso desse tipo de dispositivo. Dessa forma, o controle do
volume de água cinza no sistema é realizado por tubos extravasores em todos os
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reservatórios. Toda a água cinza coletada é destinada a ETAC, porém o volume
excedente é descartado para a rede de esgoto.
Além do volume excedente, existe a necessidade de destinação do material
sólido decantado no fundo dos reservatórios, e do biofilme ou lodo excedente que se
desprende nas etapas de tratamento. Em regiões onde se dispõe de rede de coleta
local, e de acordo com o estado da arte, esse lodo residual poderá ser descartado
na rede de coleta local.
Assim, é necessário prever no projeto dos sistemas prediais um ramal de
esgoto para a coleta desse efluente, a ser localizado no interior do ambiente
destinado à ETAC. Recomenda-se a utilização de caixas de contenção com grelha
em alumínio (ver Figura 19) , possibilitando a visualização da qualidade do efluente
descartado no momento da operação da ETAC. O uso de tubulações fechadas não
é proibido, porém para que o operador consiga visualizar a qualidade do efluente
será necessário que o mesmo encontre uma caixa de inspeção da rede de esgoto,
dificultando a operação.
Figura 19 – Caixa de contenção para recebimento de drenos e
extravasores na ETAC

Fonte: Adaptado de SPHE, 2016

5.6.2.3 Recalque de água tratada ao reservatório superior
O método para o dimensionamento de bombas para recalque de água das
águas cinzas tratadas é o mesmo utilizado para o dimensionamento de bombas de
água potável, em temperatura ambiente. Em resumo, é necessária a obtenção de

77

dados como altura manométrica, perda de carga das tubulações e a vazão de água
necessária no reservatório, para que seja possível a seleção da bomba mais
adequada em catálogos dos mais diversos fabricantes. De acordo com a NBR 5626,
a vazão de projeto para o suprimento de reservatórios deve ser obtida dividindo-se o
volume do reservatório pelo tempo de enchimento, limitado ao máximo de 6 horas
para grandes reservatórios.
Quanto ao tipo de construção da bomba, algumas observações são
importantes:
• apesar das águas cinzas serem provenientes de esgoto, o processo de
tratamento elimina

satisfatoriamente os resíduos sólidos presentes no

efluente. Em especial, o processo de filtração desempenha papel fundamental
na garantia de eliminação de resíduos sólidos. Assim, considera-se o
bombeamento da água tratada como sendo o de um efluente líquido, em
temperatura ambiente, isento de material sólido;
• o cloro acrescentado no processo de desinfecção é considerado um elemento
corrosivo, o que desperta atenção quanto aos cuidados para garantir
durabilidade da bomba. Porém de acordo com o artigo 39º, parágrafo 2, da
portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde (que trata exclusivamente dos
padrões de potabilidade da água), é permitida a presença de 2 mg/L de cloro
residual livre nos pontos do sistema de abastecimento de água potável. Ou
seja, uma vez que o teor de cloro na ETAC seja maior que 0,5 mg/L e esteja
abaixo de 2,0 mg/L, as condições de agressividade ao sistema de
bombeamento são similares às de um sistema de água potável.
Tendo em vista essas considerações, recomenda-se que sejam selecionadas
bombas centrífugas multi-estágios para o recalque de água não potável em edifícios
residenciais. A seleção de bombas de construção especial, com componentes em
aço inox, não é requisitada para essa aplicação, uma vez que não se encontram
elementos químicos agressivos no efluente ou ainda água tratada em temperaturas
elevadas para ser recalcada.
Algumas condições referentes a instalações elevatórias apresentadas na NBR
5626/1998 (ABNT, 1998) se fazem oportunas:
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• as instalações elevatórias devem possuir no mínimo duas unidades de
elevação de pressão, independentes, com vistas a garantir o abastecimento
de água no caso de falha de uma das unidades;
• nas instalações elevatórias por recalque de água, recomenda-se a utilização
de comando liga/desliga automático, condicionado ao nível de água nos
reservatórios; neste caso, este comando deve permitir também o
acionamento manual para operações de manutenção;
• a localização e a forma de instalação das bombas devem ser definidas
prevendo-se soluções destinadas a reduzir os efeitos da vibração e do ruído.
Da mesma forma como ocorre no sistema predial de água fria, o
funcionamento das bombas deverá ser automático, alternado, e possuir comando de
desativação para nível de água baixo no reservatório, impedindo a queima do
equipamento. O painel de comando deverá operar de modo que, no caso de defeito
de uma das bombas, a mesma seja isolada gerando alarme visual e/ou sonoro
alertando a necessidade de manutenção. Recomenda-se ainda a instalação de
quadro sinótico na guarita do empreendimento, para aviso em caso de defeito de
equipamentos, uma vez que o acesso ao barrilete ocorre com menor frequência.
5.6.2.4 Controle de pressão na rede de água de reúso
O controle da pressão disponível nos pontos de utilização é de importância
fundamental ao funcionamento dos aparelhos sanitários, assim como ao conforto do
usuário. Visando o reúso, os aparelhos sanitários alimentados com água não potável
poderão ser tanto bacias sanitárias quanto torneiras para irrigação de jardins ou
lavagem de pisos. A NBR 5626 prevê limites mínimos e máximos de pressão nos
pontos. Os limites mínimos de pressão são vinculados à vazão desejada nos pontos
de utilização, conforme Anexo B, sendo o limite mínimo de pressão nos pontos (em
condições dinâmicas) admissível pela norma igual a 10 kPa, com exceção do ponto
da caixa de descarga, onde a pressão mínima admissível é de 5 kPa. Quanto aos
limites máximos, a norma prevê um limite de 400 kPa em condição estática,
devendo-se levar em consideração a seleção do material das tubulações em função
da pressão máxima na rede. Recomenda-se que para dimensionamento de redes de
água não potável sejam utilizados os mesmos parâmetros apresentados pela norma
para o sistema predial de água fria potável.
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•

Redução de pressão
Em sistemas prediais de água fria alimentados por sistema de abastecimento

indireto, o posicionamento do reservatório superior no pavimento de cobertura
confere à rede de distribuição pressões elevadas, principalmente aos pavimentos
inferiores. Nesse caso, deve-se examinar no projeto a pressão disponível em cada
pavimento, para que a mesma seja ajustada proporcionando tanto a economia de
água e conforto ao usuário quanto contribuindo para o bom desempenho dos
aparelhos sanitários.
Para a redução da pressão a níveis aceitáveis pela norma, torna-se
necessário o emprego de válvulas redutoras de pressão que, combinadas a
manômetros, válvulas de alívio e purga, registros e conexões hidráulicas, controlem
a pressão de saída para o consumo e garantam também a estabilidade da rede
(Figura 20). Tanto as válvulas redutoras quanto os acessórios que compõem a
estação redutora de pressão poderão ser do mesmo tipo utilizado no sistema de
água potável. Uma boa prática é a instalação de filtro antecedendo a entrada da
água na redutora de pressão, geralmente instalado no barrilete, como ilustra a
Figura 21. O filtro não tem relação com o sistema de tratamento de água, mas atua
evitando a entrada de corpos estranhos na válvula redutora de pressão,
minimizando chamados de assistência técnica para a construtora.
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Figura 20 – Vista da estação redutora de pressão (zona média)

Fonte: adaptado de SPHE, 2016

Figura 21 – Detalhe de filtro de proteção da válvula redutora de pressão

Fonte: SPHE, 2016
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Nos casos onde as estações redutoras são instaladas dentro de shafts nos
pavimentos (conforme exemplo da Figura 20), é recomendada a instalação de um
ralo seco no piso para captação de eventuais vazamentos, assim como a
impermeabilização do piso. Nesses casos, é comum que o excedente da válvula de
alívio seja destinado diretamente para a coluna de captação dos ralos, minimizando
os custos com tubulações. Recomenda-se que a destinação da coluna de captação
do ralo dos shafts (ou dreno) seja encaminhada para a ETAC, para tratamento e
reutilização.
•

Pressurização da rede
Se os apartamentos nos níveis inferiores necessitam de redução da pressão

na rede, os apartamentos localizados nos níveis superiores, próximo ao reservatório
superior, podem não receber a pressão mínima para o funcionamento dos aparelhos
sanitários. Nesses casos, se faz necessário a utilização de pressurizadores, ou
bombas de pressurização, através de uma rede de distribuição exclusiva para os
pavimentos onde a pressão disponível não atenda aos requisitos de norma. Da
mesma forma que as bombas de recalque, os pressurizadores poderão ser do
mesmo tipo utilizado para água potável, não sendo necessário nenhum cuidado
adicional com o tipo de construção das bombas (ver Figura 22). Todos os cuidados
apontados para as bombas de recalque (automação, funcionamento alternado e
aviso visual / sonoro) deverão ser mantidos. Recomenda-se a conexão tipo by-pass
na entrada do pressurizador, com atenção especial para as válvulas de retenção,
para que o sistema possa permanecer em funcionamento em caso de manutenção
(Figura 23). Recomenda-se também a instalação de

manômetro na rede de

distribuição para acompanhamento das pressões reais de trabalho.

82

Figura 22 – Pressurizador com tanque de expansão

Fonte: SPHE, 2016

Figura 23 – Detalhe de instalação em by-pass do pressurizador

CONSUMO

Fonte: adaptado de http://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/como-instalarpressurizador/ - acesso em 22/11/2016

83

5.6.2.5 Comunicação visual e cuidados
Tanto as normas técnicas quanto a legislação vigente destacam a necessidade
de identificação dos pontos abastecidos com água de reúso, buscando evitar o
consumo indevido. A seguir serão ilustradas alguns cuidados simples a serem
incorporados ao projeto do sistema de reúso.
a) Torneira com porta cadeado (Figura 24): aparelhos desse tipo deverão ser
instalados nos pontos de oferta de água de reúso acessíveis ao usuário
comum, como por exemplo em jardins ou em pontos distribuídos no
pavimento térreo para lavagem de piso. As chaves para abertura do cadeado
deverão estar obrigatoriamente em posse de pessoas treinadas e capacitadas
à operação. Recomenda-se também que as torneiras para retirada de
amostras nas ETAC’s sejam desse tipo.
Figura 24 – Torneira com porta cadeado

Fonte: http://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/torneira, acesso em 24/01/17

b) Placas de sinalização (Figura 25): todos os pontos de acesso a água de reúso
deverão estar sinalizados com placas de advertência, inibindo o consumo
indevido. Recomenda-se a utilização de placas ilustradas, advertindo também
pessoas sem alfabetização.
Figura 25 – Modelo de placa de sinalização

Fonte: http://www.placaspredial.com.br/, acesso em 24/01/17
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c) Uso de corante: recomenda-se a utilização de corantes na etapa final do

tratamento para diferenciação da água de reuso em relação a água potável.
Empresas do ramo comercializam corante azul, cuja diluição recomendada é
de 1:200 L, não oferecendo risco à atividade humana. O corante pode ser
aplicado por bombas dosadoras na ETAC, simultaneamente com a dosagem
do desinfetante.
5.7

Verificações e adequações do projeto a partir das análises propostas
A identificação dos requisitos, discorrida no capítulo anterior, ofereceu

subsídios para a realização de um estudo criterioso sobre os projetos, permitindo
constatar a ocorrência de condições adequadas à implantação do sistema de reúso,
ou ainda permitir a retroalimentação dos projetistas e o aperfeiçoamento do projeto
como um todo. Os pontos abordados são apresentados a seguir.
a)

Seleção e adequação da área de implantação
Na etapa de projeto básico, destinou-se como área para a implantação da

ETAC um ambiente localizado no 1º subsolo do edifício. O ambiente apresentou
área suficiente para implantação dos componentes da ETAC, que pôde ser
comprovada através da representação gráfica ilustrada na Figura 26. Esse tipo de
estudo garante a instalação adequada do sistema, assim como permite visualizar o
espaço disponível para o acesso e manutenção. Todavia foi previsto para esse
ambiente apenas a instalação dos componentes relacionados a estação de
tratamento, sendo necessário a disponibilização de um ambiente adicional para
alocação dos reservatórios de água tratada.
Figura 26 – Compatibilização: componentes do sistema x área disponível

Fonte: Acquabrasilis, 2016
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Na etapa de projeto básico, destinou-se como local para a implantação dos
reservatórios de água tratada um ambiente no pavimento térreo, denominado
“Reúso”, conforme Figura 27. Observa-se que o espaço para os reservatórios está
localizado ao lado de áreas de convivência, como a sala de ginástica e o
apartamento do zelador, e ainda que a sala não dispõe de ventilação e abertura
suficiente para entrada dos componentes. Nessas condições, a utilização desse
ambiente mostrou-se inapropriada, inviabilizando a utilização desse espaço para a
finalidade prevista.
Figura 27 – Escolha inadequada do local para instalação dos reservatórios

Fonte: Adaptado de MCAA, 2016

Como alternativa, foi necessário destinar um novo local para implantação dos
reservatórios, localizado no segundo subsolo do edifício, conforme Figura 28. A
criação desse novo ambiente gerou a necessidade de adequação do mesmo. Dessa
forma, criou-se nesse ambiente infraestrutura de elétrica (para iluminação e
alimentação das bombas), hidráulica (para captação dos ralos e extravasores dos
reservatórios), e impermeabilização de piso. Também foi acrescentado ao sistema
de piso um revestimento em porcelanato, visando melhorar as condições de limpeza
e operação.
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b)

Melhoria das condições de acesso e manutenção
A Figura 28 representa o projeto do barrilete inferior situado no piso do 2º

subsolo, para reservação da água tratada proveniente da ETAC, onde um dos
acessos para operação se dá por meio de um alçapão na laje. O projeto prevê a
reserva inferior de 1/3 do volume tratado, sendo que os outros dois terços são
acumulados no reservatório superior de reúso. Observa-se na Figura 28 que os
reservatórios inferiores foram dimensionados inicialmente com diâmetro de 1,60 m, e
altura h=1,25 m. Os vãos entre os pilares nas laterais medem apenas 1,20 m, porém
o vão ao centro, entre os dois pilares em “L”, apresenta medida de 2,10 m, que
inicialmente poderia garantir o acesso dos reservatórios de fibra. O problema dessa
situação consiste no seguinte: os pilares em “L” compõem o poço de elevadores do
edifício, e a eventual necessidade de substituição de um desses reservatórios levaria
a interdição do poço central e demolição da alvenaria de vedação para possibilitar a
retirada dos reservatórios, o que causaria bastante transtorno aos condôminos.
Figura 28 – Adequação de geometria dos reservatórios com vistas a manutenção

Fonte: Adaptado de Acquabrasilis, 2016

A medida adotada para melhoria dessa situação foi a incorporação de uma
abertura na lateral direita, e o redimensionamento dos reservatórios considerando
geometria compatível ao acesso. No caso, para reserva de 2,50 m³, foram adotados
reservatórios de medida especial com dimensões de 1,80 m de diâmetro por 1,10 m
de altura, em substituição ao propostos na Figura 28. Assim, em eventual
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necessidade de substituição, esse reservatório poderá ser retirado se inclinado a
90°, pela lateral que possui abertura de 1,20m.
Ainda sobre condições de manutenção, observando a área de implantação da
ETAC, nota-se na Figura 29 que os reservatórios de fibra da estação de tratamento
foram dimensionados com diâmetro de 1,00 m. O sistema de biodiscos (na parte
superior direita) apresenta dimensões maiores em planta, todavia pode ser
desmontado e não deve ser considerado um problema nessa situação. A porta de
entrada desse ambiente possui um vão livre de apenas 0,80 m, o que impediria o
acesso dos componentes da ETAC. Partindo da premissa de que o menor vão
necessário para a entrada e substituição dos equipamentos seria de 1,00 m,
solicitou-se a incorporação de um acesso lateral em duas folhas, com abertura total
de 1,80 m, conforme Figuras 30 e 31:
Figura 29 – Layout da estação de tratamento

Fonte: Acquabrasilis, 2016
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Figura 30 – Projeto inicial com telas exclusivas para ventilação

Fonte: MCAA, 2016
Figura 31 – Modificação do projeto para inclusão de acesso lateral

Fonte: MCAA, 2016

c)

Impermeabilização de áreas e reservatórios
Em relação ao estudo de caso, adotou-se impermeabilização em argamassa

polimérica, sob a camada de contrapiso, em todos os ambientes destinados ao
sistema de reúso, conforme Figura 32. Solicitou-se ainda a adoção de revestimento
em porcelanato sobre o contrapiso, visando facilitar a limpeza do ambiente. Para os
reservatórios em concreto, empregou-se o mesmo sistema de impermeabilização
adotado nos reservatórios de água potável, em resina acrílica termoplástica.

89

Figura 32 – Sistema de impermeabilização adotado nos ambientes

Fonte: elaborado pelo autor

d)

Análise do espaço disponível nos shafts
Considerando o nicho de mercado atendido pela construtora, é possível

identificar semelhanças nas diretrizes construtivas dos apartamentos de médio
padrão. Em banheiros, por exemplo, é comum que o shaft esteja localizado dentro
do box, possibilitando a instalação dos registros de pressão, gaveta e misturadores
de chuveiro no interior dos shafts, facilitando futuras manutenções. Assim,
normalmente esses shafts apresentam medidas externas em torno de 0,80m x
0,30m, dependendo diretamente das dimensões do box para que possam ser
aumentadas. Nas áreas de serviço, é comum que o shaft seja localizado na região
projetada para o tanque. Esses shafts geralmente são maiores, com dimensões da
ordem de 1,20m x 0,30m. Usualmente são mais carregados, pois costumam abrigar
não só as tubulações de distribuição de água, coleta de esgoto e colunas de
ventilação, mas também a prumada de gás em função da proximidade que
apresentam em relação ao ponto de gás do fogão. Nesse caso, deve-se ter um
cuidado especial caso seja necessária a coleta de águas cinzas da máquina de lavar
roupas, pois a falta de espaço interno para o acréscimo de tubulações de coleta e
ventilação pode se tornar um problema.
As Figuras 33 e 34 apresentam a distribuição das tubulações no shaft do
lavabo, correspondente aos apartamentos de 45m². Na Figura 33, observa-se um
shaft com uma coluna adicional para captação de água cinza do lavatório (Esgoto
cinza - Eci), assim como as conexões para a coluna de ventilação. Na Figura 34,
tem-se uma situação onde não existe coleta de água cinza, e todo o esgoto é
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direcionado para a mesma prumada, refletindo em um número menor de tubulações
e consequentemente resultando em maior espaço disponível. Assim, percebe-se que
o shaft apresenta condições adequadas para ambas situações, favorecendo
inclusive a implantação do sistema de reúso. O mesmo estudo deve ser realizado
em todos os shafts onde exista captação de águas cinzas, garantindo ainda na fase
de projeto condições adequadas para execução das conexões hidráulicas.
Figura 33 – Lavabo com captação de

Figura 34 – Lavabo sem captação de

águas cinzas

águas cinzas

Fonte: SPHE, 2016

Para o shaft de distribuição de água de reúso, ou shaft central de reúso,
recomenda-se que seja independente do shaft de distribuição de água potável. Esse
cuidado visa impedir a conexão acidental dos dois sistemas. Nesse caso, os shafts
não contemplam hidrômetros para medição individualizada do consumo de água de
reúso, devendo os custos de operação do sistema serem rateados entre os
condôminos, por critérios a serem definidos internamente. A supressão desses
hidrômetros tem sido justificada em função da necessidade de diminuição nos custos
de implantação do sistema de tratamento, porém não existe impedimento técnico
para a instalação de hidrômetros, uma vez que a rede de distribuição também é
pressurizada. Pode-se incorporar opcionalmente sistemas de medição remota, para
que a leitura do consumo individual seja feita de forma mais rápida e eficiente. Na
Figura 35, observa-se em planta o shaft para distribuição de água fria potável à
esquerda, e à direita, separado por alvenaria, o shaft para distribuição de água de
reúso. No interior do shaft de reúso, encontram-se as prumadas de recalque de água
tratada, os respiros das válvulas redutoras de pressão e os pontos de distribuição de
água de reúso para os apartamentos. No mesmo shaft foi incorporado o sistema de
hidrantes para combate a incêndio, porém o mesmo não está interligado ao sistema
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de reúso e foi posicionado nesse shaft apenas por uma questão de aproveitamento
de espaço disponível. Pode-se observar através das vistas das tubulações (Figura
36) que o espaço destinado para a distribuição de água de reúso nos shafts é
suficiente, favorecendo eventuais manutenções no sistema.
Figura 35 – Shaft para distribuição de água de reúso

Fonte: SPHE, 2016
Figura 36 – Vistas do shaft central de distribuição de água de reúso

Fonte: SPHE, 2016
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e)

Captação de águas cinzas
Em função do balanço hídrico, foi estabelecido para o projeto avaliado a

coleta de águas cinzas apenas nos apartamentos de final 2A, 2B, 3A e 3B. Essa
captação corresponde a metade do prédio, especificamente aos 4 apartamentos
localizados na frente do prédio, em alinhamento paralelo a rua.
A Figura 37 mostra um banheiro que contempla a coleta de águas cinzas nos
apartamentos de final 3A e 3B. Observam-se ramais independentes entre coleta de
águas cinzas e águas negras (bacia sanitária), onde o tubo E-100 corresponde ao
tubo de queda de esgoto negro, e o tubo Eci-100 corresponde ao tubo de queda das
águas cinzas captadas no lavatório, no ralo externo ao box, no ralo do box (chuveiro)
e no dreno previsto para a instalação de ar condicionado no dormitório. A coluna de
ventilação foi compartilhada entre os dois ramais, e para tanto foi considerado no
seu dimensionamento a somatória das UHC’s correspondentes a todos os aparelhos
sanitários compreendidos no banheiro.
Figura 37 – Captação de águas cinzas - apartamento final 3

Fonte: SPHE, 2016

O dimensionamento das instalações de esgoto para esse banheiro é
apresentado a partir dos dados da Tabela 22.

93
Tabela 22 – Dimensionamento: banheiro do apartamento final 3

Diâmetro do
Aparelho sanitário Número de UHC
ramal de
descarga (mm)
Bacia sanitária
6
100
Lavatório
1
40
Chuveiro
2
40
Ar condicionado*
2
40
* valor adotado, aparelho não tabelado

Fonte: elaborado pelo autor

Analisando o sistema predial de esgoto como dois ramais distintos, o ramal de
captação de águas cinzas possui contribuição de 5 UHC’s, correspondendo a soma
das contribuições do lavatório, chuveiro e dreno de ar condicionado. Para 5 UHC’s, o
ramal de esgoto é dimensionado com 50 mm (Tabela 16), e o diâmetro da caixa
sifonada é adotado com 100 mm (Tabela 14). O ramal de ventilação é de 50 mm
(Tabela 19). O ramal de descarga da bacia sanitária é analisado de forma isolada,
sua contribuição é de 6 UHC e o diâmetro do ramal de descarga é de 100 mm.
Os banheiros possuem a mesma configuração desde o 3º até o 20º
pavimento, repetindo-se 18 vezes. Assim, para o dimensionamento do tubo de
queda e da coluna de ventilação, considera-se:
• Tubo de queda de águas cinzas: a somatória corresponde a 90 UHC
(18 pavimentos x 5 UHC), correspondendo a um tubo de 100 mm de
acordo com a Tabela 17.
• Coluna de ventilação: a somatória corresponde a 198 UHC (18
pavimentos x 11 UHC), e o comprimento até a cobertura é de
aproximadamente 58m, de acordo com a Figura 15. Para essa
situação, a coluna de ventilação corresponde também a um tubo de
100 mm, de acordo com a Tabela 21.
As unidades de final 3 possuem também um lavabo, onde há captação de
águas cinzas, apresentado na Figura 33. Nesse caso, a contribuição no ramal de
descarga de águas cinzas é de apenas 1 UHC correspondente ao lavatório. O ramal
de esgoto poderia ter sido dimensionado com 40 mm, porém foi adotado com 50 mm
para facilitar as conexões com o ramal de ventilação, que deve ser de, no mínimo,
50 mm para grupos com bacia sanitária. Da mesma forma, o tubo de queda e a
coluna de ventilação poderiam ter sido dimensionados com diâmetros menores,
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todavia o projetista optou em manter os diâmetros de 100 mm promovendo uma
padronização com os diâmetros adotados nos outros banheiros, minimizando os
riscos de erro na execução em obra. Pode-se considerar como contribuição dos
tubos de queda dos lavabos o total de 18 UHC.
A Figura 38 apresenta a captação de águas cinzas no apartamento de 66 m²
(final 2), onde os banheiros apresentam captação conjugada. Nesse caso a coleta
de águas cinzas pode ser considerada como otimizada, uma vez que os tubos de
queda e a coluna de ventilação são compartilhados entre os dois banheiros.
Observa-se que o projetista distribuiu os tubos de queda nos dois shafts,
posicionando no banho 02 os tubos de queda de esgoto (cinza e negro), e no banho
01 a coluna de ventilação, além de um tubo de queda de águas pluviais que passa
pelo pavimento.
Figura 38 – Captação de águas cinzas - apartamento final 2

Fonte: SPHE, 2016

Em função da similaridade entre os banheiros, o dimensionamento dos ramais
de descarga e esgoto também resultou em tubulações de 40 e 50 mm. Para os tubos
de queda e coluna de ventilação, considera-se os dados na Tabela 23.
Tabela 23 – Dimensionamento: banheiro do apto final 2
Aparelho
sanitário
Bacia sanitária
Lavatório
Chuveiro
Ar condicionado*

Número
Total de
Quantidade de UHC
UHC
unitário
2
2
2
2

6
1
2
2

Fonte: elaborado pelo autor

12
2
4
4
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Para o dimensionamento do tubo de queda e da coluna de ventilação do
sistema de captação de águas cinzas, considera-se:
• Tubo de queda de águas cinzas: a somatória de todos os aparelhos
sanitários conectados ao ramal dos dois banheiros corresponde a 180
UHC (18 pavimentos x 10 UHC), correspondendo a um tubo de 100
mm, de acordo com a Tabela 17.
• Coluna de ventilação: a somatória corresponde a 396 UHC (18
pavimentos x 22 UHC), com comprimento de 58m até a cobertura.
Assim, a coluna de ventilação corresponde a um tubo de 100 mm, de
acordo com a Tabela 21.
A Figura 39 mostra uma vista do ramal de coleta de esgoto na área de
serviço, sendo esse o padrão adotado para as áreas de serviço da construtora. O
esgoto do tanque e da máquina de lavar roupas são descarregados no mesmo tubo
de queda, devendo ser separados caso pretenda-se coletar a água cinza da
máquina de lavar roupas. Para esse estudo de caso, a coleta de águas cinzas nesse
ambiente foi dispensada uma vez que a oferta nos banheiros se apresentou maior
do que a demanda necessária.
Figura 39 – Coluna de captação de esgoto do tanque e máquina de lavar roupas

Fonte: SPHE, 2016

É importante observar que o dimensionamento e detalhamento das
tubulações, desde a coleta no ponto de captação até o subcoletor que encaminha as
águas cinzas para o ponto de entrada na ETAC pertence ao projeto de sistemas
prediais de esgoto sanitário. O projeto do edifício Place Madalena compreende seis
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tubos de queda para esgoto cinza, cujos tubos são numerados de Eci1 a Eci6. Para
o dimensionamento do subcoletor, deve-se considerar a somatória da contribuição
dos seis tubos de queda, assim como a declividade a ser adotada. Para o projeto
estudado, dimensionou-se os subcoletores com diâmetro de 100 mm (mesmo
diâmetro dos tubos de queda) e declividade de 4%, conforme Figura 40.
Figura 40 – Subcoletores de destinação de águas cinzas para a ETAC

Fonte: Adaptado de SPHE, 2016

f)

Descarte de água cinza excedente
Apesar de contar com uma caixa de contenção para receber os extravasores

e drenos da ETAC, observou-se oportunidade de melhoria no modelo proposto
inicialmente ao projeto estudado. A Figura 41 apresenta um corte da caixa de
contenção proposta nas versões preliminares do projeto.
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Figura 41 – Detalhe de caixa de contenção aplicada inadequadamente

Fonte: adaptado de SPHE, 2016

A princípio, observou-se dois aspectos relevantes:
1) Por um equívoco na concepção, a caixa foi projetada para receber

apenas o efluente proveniente da retrolavagem da filtração terciária do
sistema de tratamento. Assim, utilizou-se nessa etapa de projeto um
modelo de caixa de contenção que é bastante aplicado para o despejo
de extravasores e tubulação para limpeza de reservatórios de água
potável. O problema com o projeto dessa caixa está relacionado às
condições de operação da ETAC, uma vez que o processo de
tratamento de águas cinzas gera material sólido (lodo), que poderia
com facilidade entupir a caixa sifonada adotada no projeto inicial.
Como solução para esse problema, foi proposta a utilização de uma
caixa de contenção conforme Figura 42, dotada de uma canaleta com
grelha de alumínio. Como sugestão para sifonamento nesse sistema,
recomenda-se que sejam utilizados modelos de caixas de inspeção
conforme Figura 43.
2) Outro ponto observado refere-se ao dimensionamento do ramal de

esgoto para essa caixa, previsto inicialmente com 75 mm, conforme
Figura 41. Em função do efluente da ETAC conter material sólido,
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recomenda-se que no dimensionamento desse ramal sejam aplicados
os valores de UHC para bacia sanitária, uma vez que esse é o único
aparelho sanitário tabelado que apresenta material sólido nas
condições normais de uso. A inclinação deve obedecer as prescrições
em norma.
Figura 42 – Corte da caixa de contenção ideal para uso em ETAC’s

Fonte: SPHE, 2016

Figura 43 – Modelo de sifonamento em caixas de inspeção

Fonte: elaborado pelo autor
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5.8

Análise de viabilidade econômica
O custo de implantação ainda é considerado um fator crítico no processo de

seleção tecnológica, para países em desenvolvimento, onde se enquadra o Brasil
atualmente. Dessa forma é de grande importância encontrar a solução técnica que
ofereça a melhor relação custo x benefício. Para tanto, é necessário uma avaliação
das diversas configurações possíveis para o sistema de reúso, buscando-se
compatibilizar eficiência técnica e financeira.
Em uma análise financeira de viabilidade, recomenda-se encontrar o período
de retorno do investimento, devendo ser levado em consideração:
•

estimativa da economia obtida através da redução do consumo de água
potável, considerando a tarifa da concessionária local;

•

levantamento dos custos com aquisição do sistema de tratamento e com os
equipamentos necessários (bombas, quadros elétricos, torneiras, etc.);

•

levantamento dos custos com tubulações extras e acessórios que não
seriam necessários no sistema convencional de captação de distribuição
de água;

•

estimativa de custo mensal com operação e manutenção do sistema,
incluindo os custos com energia elétrica necessária.

De posse das alternativas tecnológicas compatíveis ao reúso proposto, devese avaliar individualmente o custo de implantação e operação dos sistemas de
tratamento, afim de se optar pela solução mais econômica. Recomenda-se atenção
especial ao custo de operação do sistema, que obrigatoriamente deve ser menor do
que seriam os gastos mensais com o consumo de água potável. Por existir um
sistema de complementação de água potável nos reservatórios, seguramente os
usuários do sistema poderão desativar a ETAC caso não sejam beneficiados
financeiramente, o que colocaria em risco o sucesso do projeto.
Frente ao estudo de caso, fez-se a avaliação do período de retorno de
investimento referente a implantação de uma ETAC, tomando como premissa as
características constantes no ítem 5.4. Não serão considerados os custos com
tubulações de captação e distribuição do sistema de reúso, reservatórios e bombas
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de pressurização e recalque, partindo do princípio de que toda a infraestrutura será
a mesma, independentemente do tipo de ETAC adotado.
Dados:

a)

•

Edifício residencial com total de 338 habitantes

•

Demanda estimada de água de reúso de 10 m³ / dia

Custo mensal estimado com consumo de água potável, sem sistema de
reúso:
Tabela 24 – Estimativa de consumo de água potável sem sistema de reúso
consumo por habitante
(m³ /dia)

total de habitantes

0,2

338

consumo diário
consumo mensal
estimado (m³ / dia) estimado (m³ / mês)
67,6

2028,0

Fonte: elaborado pelo autor

Tarifa da concessionária local (Sabesp):
Tabela 25 – Tarifas de saneamento
Normal
Faixas de consumo
0 a 10
R$ / mês
11 a 20
R$ / m³
21 a 50
R$ / m³
acima de 50
R$ / m³

Tarifa
Água
22,38
3,50
8,75
9,64

Esgoto
22,38
3,50
8,75
9,64

Fonte: http://www.arsesp.sp.gov.br. Acesso em 02/04/2017

Assim, o custo mensal estimado com o consumo de água exclusivamente
potável é de R$ 39.178,44. O cálculo é feito de forma escalonada, considerando as
tarifas por faixa de consumo.
b)

Custo mensal estimado com consumo de água potável, com implantação
sistema de reúso:
Nesse caso, será descontado do consumo de água potável o volume utilizado
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diariamente de água de reúso, estimado em 10 m³/ dia:
Tabela 26 – Estimativa de custo em concessionária, com utilização de água de reúso
consumo diário estimado
de água potável (m³ /
dia)

consumo mensal
estimado (m³ / mês)

Custo mensal
(cálculo por faixas
tarifárias)

57,6

1728,0

R$ 33.394,44

Fonte: elaborado pelo autor

Para essa situação, parte da economia mensal obtida com o sistema de reúso
em relação a concessionária é representada pela diferença de custo entre a
estimativa inicial (com utilização de água potável em todas as aplicações) menos a
estimativa de custo considerando a aplicação de água de reúso no condomínio. A
economia prevista para essa situação é de R$ 5.784,00.
c) Custo de implantação da ETAC
Para a composição desse custo,

foram solicitados orçamentos

de

fornecimento e instalação de ETAC’s a duas empresas distintas, com os seguintes
requisitos:
• Vazão de água de reúso de 10 m³ / dia;
• Nível de tratamento pretendido: deverá atender a classe 1 do manual
“Conservação e reúso de água em edificações” (SAUTCHUK, 2005);
• Deverá contemplar as etapas de tratamento secundário (com etapa
aeróbia), terciário com remoção de N e P e desinfecção;
• Operação mecanizada.
Os orçamentos obtidos para fornecimento e instalação das ETAC’s
encontram-se no anexo A.
d) Custo de operação: Consumo de energia elétrica
Para a composição desse custo, foram relacionados os equipamentos
elétricos da ETAC em biodiscos projetada para uma vazão de 10 m³/ dia, e estimado
o seu consumo. A tarifa refere-se a concessionária local, cujo valor por kWh, em
bandeira verde, é de R$ 0,40.
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Utilizou-se para o cálculo do consumo energético de motores a clássica
equação C = (Px0,736) / Rend, onde C é o consumo por motor (kWh), P é a potência
do motor (CV) e Rend é o rendimento do motor em valor absoluto, considerado em
70%. A estimativa do consumo de energia elétrica é dada na Tabela 27.
Tabela 27 – Consumo de energia elétrica estimado para o sistema de reúso
Equipamento
ETAC

Tempo de
funcionamento
Potência
Total (W)
QTD
diario estimado
(W)
(h)

Válvula
solenoide
acessórios
Bomba
dosadora

ETAC

bombas /
motores

Recalque e
pressurização da
rede de reuso

Bomba
centrifuga 1
Bomba
centrifuga 2
Rotores (P/
biodiscos)
Bomba
centrifuga 3
CV
Bomba de
pressurizaçã
o 3/4 CV

Consumo
mensal
estimado
(kWh)

6

17

102

6

0,612

18,36

1

12

12

6

0,072

2,16

Consumo
diário
estimado
(kWh)

Consumo
mensal
estimado
(kWh)

Tempo de
Potência Consumo funcionamento
Qtd
diario estimado
(kW)
(CV)
(h)

Bomba

Consumo
diário
estimado
(kWh)

1

1/2

0,53

6

3,15

1

1/2

0,53

6

3,15

94,63
94,63

consumo mensal máximo informado pelo fabricante

540,00

2

3

3,15

4

12,62

378,51

2

3/4

0,79

6

4,73

141,94

24,34

1270,23

Consumo estimado:

Fonte: elaborado pelo autor

Em função do consumo previsto de 1270 kWh / mês, o custo mensal estimado
com a concessionária de energia elétrica em função do sistema de reúso é de
R$ 508,00. Acrescentando os tributos de PIS/PASEP (0,93%) e COFINS (4,27%), o
valor corrigido é de R$ 534,42.
e) Custo de manutenção, operação e insumos
Esse custo refere-se aos serviços necessários para a operação da ETAC,
correspondendo as visitas para reposição de insumos, lavagem dos tanques e meios
suporte, lubrificação dos componentes e retirada de amostras para avaliação do
efluente, assim como o custo de fornecimento dos próprios insumos, como corante e
hipoclorito de sódio. Foram solicitados orçamentos para um período de 5 anos, cujo
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detalhamento encontra-se no Anexo A. Os valores de referência são: R$ 1500,00 /
mês para o sistema em biodiscos, e R$ 900,00 / mês para o sistema MBBR.
f) Período de retorno
Para o projeção de período de retorno, ou Pay Back, será utilizado o cálculo
do VPL (Valor Presente Líquido), com suporte do Microsoft Excel. O VPL é um
parâmetro utilizado para análise de viabilidade econômica de projetos, e considera a
incidência de juros ao longo do tempo. Essa análise possibilita trazer para a data
zero todo o fluxo de caixa previsto, através de uma taxa de desconto,
proporcionando parâmetros para avaliar se o investimento é lucrativo ou não. Como
taxa de desconto, será utilizado o valor correspondente a meta da taxa Selic
(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) para o ano de 2017, correspondente
a 13,27% (janeiro de 2017). Para esse estudo será utilizada a taxa Selic por ser essa
a taxa utilizada para a definição do piso dos juros no país
No cálculo do VPL, a economia mensal real obtida com a utilização do
sistema de reúso pode ser representada pela economia com água potável
decrescida dos custos de energia elétrica, operação e manutenção do sistema. O
custo de implantação da ETAC será considerado o investimento inicial.
Para os dois sistemas analisados na Tabela 28, considerando um período de 3
anos, o VPL para o sistema em biodiscos é mais atrativo, gerando um lucro
estimado de R$ 20.971,83. Porém ao analisar um período de 5 anos (Tabela 29), o
sistema em MBBR apresentaria um ganho maior, por apresentar um custo de
operação mais baixo.
Tabela 28 – Simulação de VPL para período de 3 anos
Taxa
Selic
Empresa A: Sistema
em biodiscos
Empresa B: Sistema
MBBR

0,1327

Investimento
inicial

economia anual estimada
ano 1
ano 2
ano 3

VPL

-R$ 82.000,00 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 20.971,83

0,1327 -R$ 100.000,00 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 20.020,71

Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 29 – Simulação de VPL para período de 5 anos
Taxa
Selic
Empresa A:
Sistema em
biodiscos
Empresa B:
Sistema MBBR

Investimento
inicial

ano 1

economia anual estimada
ano 2
ano 3
ano 4

ano 5

VPL

0,1327

-R$ 82.000,00 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 44.994,96 R$ 66.408,27

0,1327

-R$ 100.000,00 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 52.194,96 R$ 72.727,79

Fonte: elaborado pelo autor

Quanto a seleção entre os dois sistemas, considerou-se que a estação em
biodiscos obteve vantagem por apresentar um custo de implantação, ou
investimento inicial, menor. Deve-se levar em consideração que a implantação do
sistema, assim como seus custos, compete à construtora na aplicação desse estudo
de caso. Os custos de operação e manutenção, que estão ponderados nos valores
de economia mensal utilizada no cálculo do VPL, competirão futuramente ao
condomínio.
5.9

Detalhamento do sistema de reúso
Com a avaliação das alternativas tecnológicas e o estudo de viabilidade

financeira, é possível reunir as informações necessárias para decidir sobre qual a
melhor opção de ETAC a ser implantada. O próximo passo é garantir o
detalhamento completo do sistema nos projetos executivos. Esse processo pode ser
dividido em 4 partes, sendo:
a) Detalhamento do sistema de coleta de águas cinzas
b) Detalhamento do sistema de tratamento das águas cinzas
c) Armazenamento de água tratada, com possibilidade de complementação
de água potável
d) Distribuição de água tratada não potável no projeto de instalações

hidráulicas
a) Detalhamento do sistema de coleta de águas cinzas: as diretrizes para

dimensionamento desse sistema estão apresentadas no item 5.6.2. Como
orientação, esse sistema deve compreender os ramais de captação de águas
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cinzas, os tubos de queda, ramais e colunas de ventilação, e condutores
verticais e horizontais, direcionando as águas cinzas até a entrada na ETAC.
b) Detalhamento do sistema de tratamento de águas cinzas: essa etapa deve

garantir a representação de todos os componentes da ETAC, indicando as cotas
do perfil hidráulico, reservatório(s) de equalização, tanque(s) de tratamento
biológico, eventuais etapas de tratamento avançado, reservatório(s) de
decantação, tubulações de extravasão e drenagem, comandos elétricos (chavesbóia, válvulas solenoides), níveis de acionamento para as chaves bóia, tanque
de retrolavagem para filtros, reservatório de acúmulo / desinfecção, reservatório
de corante (opcional), filtro(s) terciário(s), diagrama unifilar para o painel de
comando, bombas de pressurização e recirculação (quando necessário),
temporizador para o sistema de retrolavagem, torneira para coleta de amostra e
manômetro para o acompanhamento da pressão na rede. Toda a interface com
o projeto de instalações hidráulicas apresentada no item 5.6.2 deverá ser
observada.
A ETAC escolhida para aplicação no residencial Place Madalena é detalhada
na Figura 44. O fluxo hidráulico é representado em sequência numérica, de acordo
com as caixas de texto de fundo azul. Os componentes aplicados na automação da
ETAC são representados nas caixas de texto amarelas, cujos códigos são
correlacionados na Tabela 29. A lista de especificação de equipamentos e insumos
é apresentada na Tabela 30.
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Figura 44 – Detalhamento do fluxo hidráulico na ETAC aplicada
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Fonte: adaptado de Acquabrasilis, 2016
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Legenda de componentes (em azul):
1- Tanque de decantação primário
2- Etapa de tratamento biológico em biodiscos
3- Tanque de decantação secundário
4- Tanque de acúmulo
5- Painel de comando
6- Bomba de pressurização
7- Bomba de recirculação para retrolavagem
8- Filtro de areia
9- Tanque de retrolavagem
10- Manômetro para controle de pressão
11- Dosagem de desinfetante
12- Torneira com cadeado para retirada de amostras
13- Reservatórios de água tratada

Tabela 30 – Detalhamento da automação da ETAC
Código

Ítem

Descrição / aplicação

PC-01

Painel de
comando

3 x 220V + N
P = 3 KW

SN-01

Sensor de
nível

Proteção da bomba de pressurização. Desliga a bomba de
pressurização com nível d'água = 0,30m

SN-02

Sensor de
nível

Proteção da bomba de recirculação de retrolavagem. Desliga a
bomba de retrolavagem com nível d'água = 0,30m

SN-03

Sensor de
nível

Sensor de reposição de água potável. Abre válvula solenóide VS03 com nível d'água = 0,40m e desliga com nível d'água = 0,65m

SN-04

Sensor de
nível

Sensor de nível máximo. Desliga bomba de pressurização com
nível d'água = 1,25m

VS-01

Válvula
solenóide

válvula a ser acionada junto com a bomba de pressurização

VS-02

Válvula
solenóide

válvula a ser acionada junto com a bomba de recirculação para
retrolavagem

VS-03

Válvula
solenóide

válvula acionada pelo sensor de nível SN-03

BD-01

Bomba
dosadora

bomba acionada junto com a bomba de pressurização

Fonte: Extraído de Acquabrasilis, 2016
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Tabela 31 – Lista de especificação de equipamentos para a ETAC
TAG
MODELO
FABRICANTE
QUANTIDADE
CONTEÚDO

TINA PARA HIPOCLORITO DE SÓDIO
TN-01
50L
EPLASTICO
01
HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO
CONCENTRAÇÃO DE 10% A 12%
MANÔMETRO
MA-01
TIPO BORDON DE 0 A 10 kgf, 60mm
ASTA (OU SIMILAR)
01

TAG
MODELO
FABRICANTE
QUANTIDADE

SENSOR DE NÍVEL
SN-01 / 02 / 03 / 04
INTERRUPTOR TIPO BÓIA
ANAUGER (OU SIMILAR)
SN-01/03/04 DE 3,50m - SN-02 DE 1,50m
05 DE 3,50m + 01 DE 1,50m

TAG
MODELO
FABRICANTE
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
TAG
VAZÃO
FABRICANTE
QUANTIDADE
TAG
MODELO
FABRICANTE
QUANTIDADE
TAG
MODELO
FORNECEDOR
QUANTIDADE

m³/h

FILTRO AUTOMÁTICO
FI-01
2,00
ACQUABRASILIS
01
SOLENÓIDE
VS-01 / 02 / 03
1'' 2/2 220/240v 17W NF
THERMOVAL
03
BOMBA DOSADORA
BD-01
KOMPACT AMS
SEKO
01

BOMBA CENTRÍFUGA
TAG
BC-01
MODELO
BC-91S
FABRICANTE
SCHNEIDER
VAZÃO DE ÁGUA
m³/h
2
ALT. MANOMÉTRICA m.c.a
12
ROTOR
Ø
111
RENDIMENTO
%
41,9
CORRENTE
AMPÊRES 1,80 / 1,04
FATOR DE SEGURANÇA
1,60
ALIMENTAÇÃO
V/F/Hz
220V / N / 60
MOTOR
CV
1/2
TAG
MODELO
POTENCIA / TENSÃO
QUANTIDADE

BC-02
BC-91S
SCHNEIDER
7,2
10
111
41,9
1,80 / 1,04
1,60
220V / N / 60
1/2

PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO
PC-01
ACQUABRASILIS
3KW / 220V + N
01

Fonte: Acquabrasilis, 2016

c) Armazenamento de água tratada, com possibilidade de complementação de
água potável:
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O reservatório inferior de água tratada ainda é parte integrante da ETAC.
Nesse reservatório, deverão ser detalhados os níveis de acionamento e
desligamento das bombas da ETAC, os níveis para acionamento e desligamento do
complemento de água potável, e os níveis para acionamento do alarme sonoro /
visual no painel de comando. Esse reservatório também deve prever extravasor,
aviso e tubulação para limpeza, da mesma forma que os reservatórios de água
potável. Nos casos onde o abastecimento predial é realizado por sistema indireto
(uso de reservatório inferior e superior), recomenda-se que a complementação de
água potável seja realizada apenas no reservatório superior. Dessa forma, a
complementação ocorrerá apenas quando o sistema como um todo apontar o nível
mínimo de reservação, evitando desperdício de água potável. O reservatório
aplicado no estudo de caso é detalhado nas Figuras 45 e 46.
Figura 45 – Reservatório inferior de água tratada não potável

Fonte: Acquabrasilis, 2016
Figura 46 – Corte do reservatório inferior de água tratada não potável

Fonte: Acquabrasilis, 2016
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Ainda em relação ao sistema de complementação de água potável,
recomenda-se que o mesmo seja realizado por válvula solenoide, combinada a
sensores de nível no interior do reservatório. O uso de torneira de bóia pode se
tornar um problema caso seja mal concebido. O exemplo da Figura 47 foi
encontrado nesse estudo de caso, e ilustra a aplicação inadequada de torneira de
bóia no reservatório superior. Caso não fosse corrigido o projeto, a complementação
de água potável no reservatório superior de água de reúso se iniciaria antes mesmo
da bomba de recalque ser acionada, impedindo a alimentação do reservatório
superior com a água de reúso acumulada no reservatório inferior:
Figura 47 – Concepção inadequada de complementação com torneira de bóia

Fonte: adaptado de SPHE, 2016

A Figura 48 demonstra a maneira adotada para a complementação de água
potável. Dessa forma, deverá haver uma válvula solenóide em qualquer ponto da
rede de alimentação de água potável, que deverá ser comandada por sensores de
nível aplicados no interior do reservatório.
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Figura 48 – Concepção ideal de complementação de água potável

Fonte: adaptado de SPHE, 2016

d) Distribuição de água tratada não potável no projeto do sistema predial
de águas cinzas
Essa etapa compreende o detalhamento do projeto desde a saída do
reservatório de água tratada até a alimentação dos pontos de consumo. Deve prever
a descrição das bombas de recalque, detalhamento dos diâmetros e materiais das
tubulações, detalhamento de reservatório superior (cotas de acionamento e
desativação das bombas de recalque, complementação de água potável, tubulações
de extravasão, aviso, alimentação e sucção), descrição do sistema de pressurização
de água não potável, filtros (opcional), detalhamento das válvulas redutoras de
pressão quando necessário, detalhamento dos shafts centrais de distribuição e
detalhamento da alimentação aos pontos de consumo. Esses itens estão ilustrados
ao longo do capítulo 5.6.
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5.10 Manual de uso e operação
De acordo com a NBR 15575, todos os componentes, elementos e sistemas de
um edifício devem manter sua capacidade funcional durante o período de vida útil de
projeto. Para que isso aconteça, é fundamental que exista um programa de
manutenções preventivas, e quando necessário manutenções corretivas, a serem
realizadas por mão de obra qualificada.
As diretrizes para manutenção devem estar descritas no Manual de Uso e
Operação, a ser fornecido pela construtora, pela incorporadora ou ainda por
fornecedores no caso de sistemas específicos, como é o caso da ETAC. A
elaboração do Manual de Uso e Operação deve obedecer ao proposto na norma
NBR 14037, que orienta também o registro das manutenções, questões sobre perda
de garantia, recomendações para situações de emergência, entre outros. Sempre
que possível, o manual deve apresentar materiais, métodos e equipamentos
necessários para a realização das manutenções.
Em relação ao sistema de reúso, recomenda-se que sejam evidenciadas no
manual informações como:
•

memorial descritivo dos sistemas de tratamento e distribuição,
relacionando equipamentos, materiais, insumos, etc;

•

relação completa de fornecedores, projetistas e prestadores de serviço;

•

garantia individual dos componentes do sistema;

•

garantia do sistema de tratamento e distribuição como um todo;

•

contato para assistência técnica autorizada;

•

programa de manutenção preventiva dos componentes e da ETAC;

•

informações sobre vida útil dos componentes do sistema;

•

periodicidade de troca de componentes do sistema;

•

check list de verificação para as manutenções;

•

formulário para registro das manutenções;

•

operação dos equipamentos e cuidados na operação;

•

cuidados com componentes elétricos energizados;
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•

recomendações sobre prevenção de falhas e acidentes;

•

realização de inspeções visuais nos tubos de queda do sistema;

•

limpeza / lavagem dos reservatórios e tanques;

•

utilização de equipamentos de proteção individual;

•

cuidados com o manuseio da água de reúso;

•

esclarecimentos sobre as limitações de aplicação da água de reúso;

•

ênfase sobre a não-potabilidade da água de reúso;

•

ênfase sobre a impossibilidade de instalação de ducha higiênica no
ponto de abastecimento da bacia sanitária;

•

periodicidade de análise laboratorial da água de reúso

Do ponto de vista jurídico, cabe ao síndico do condomínio a responsabilidade
pela gestão da manutenção predial, que poderá ser delegada a gestor profissional
ou a empresa especializada sob aprovação dos condôminos. Nos casos de
terceirização, o sindico ainda poderá responder solidariamente com o gestor de fato
da manutenção. Assim, recomenda-se que seja enfatizado no Manual de Uso e
Operação as responsabilidades sob as áreas privativas e áreas comuns do
condomínio, e recomendado a contratação de empresas de reconhecida capacidade
técnica para a operação e gestão da manutenção dos sistemas de reúso de águas
cinzas. Recomenda-se também que haja divulgação nas áreas de uso comum sobre
os pontos abastecidos com água não potável no edifício, afim de conscientizar
visitantes ou prestadores de serviço que não tenham acesso ao Manual de Uso e
Operação. Como sugestão, a divulgação pode ser feita através de fixação de placas
nos elevadores e nos quadros de avisos distribuídos no condomínio.
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6

DISCUSSÃO: CONCEPÇÃO DO SISTEMA E MEDIDAS PROPOSTAS NO ESTUDO
DE CASO

De antemão, deve-se considerar que a incorporação de sistemas de reúso em
empreendimentos residenciais é uma premissa recente na construtora, sendo o
Place Madalena o segundo projeto a aplicar esse tipo de sistema. Assim, toda a
análise realizada sobre as interfaces do sistema de reúso precisou ser concebida
exclusivamente sobre os projetos, não sendo possível a avaliação do sistema em
operação.
Ao longo das avaliações pôde-se constatar que, embora a premissa de um
sistema de reúso tenha partido nas etapas de projeto básico, não haviam ainda
nessa fase informações relevantes que permitissem aos diversos projetistas garantir
a interface necessária e as condições ideais de implantação do sistema de reúso,
sendo esse o ponto de partida para as recomendações propostas. Todavia grande
parte dos requisitos de projeto foram incorporados nessa etapa, minimizando
consideravelmente as intervenções necessárias. Como exemplo, pode-se citar a
criação de reservatórios de concreto no barrilete exclusivos para água não potável, a
destinação de uma casa de bombas exclusiva para a distribuição de água de reúso
no barrilete, a disponibilização de espaço no primeiro subsolo para a implantação da
ETAC, a criação de um shaft central para distribuição de água de reúso no
pavimento tipo e a disponibilização de área nos shafts para abrigo das tubulações
voltadas ao sistema de captação de águas cinzas.
A posterior seleção do sistema de tratamento em biodiscos permitiu formular os
requisitos de implantação e operação, e retroalimentar os projetos correlatos. Como
fruto dessa análise, resultaram a inutilização do ambiente “Reúso” pré-concebido no
térreo, sendo necessário a utilização de área no segundo subsolo, assim como as
adequações necessárias nos sistemas prediais desse novo ambiente (iluminação,
alimentação de quadros e bombas, coleta de esgoto, etc). Também houve
necessidade de readequação da geometria dos reservatórios de fibra no segundo
subsolo, assim como adaptações na arquitetura para garantia de acesso e
manutenção dos reservatórios. No ambiente destinado à ETAC, houve necessidade
de adequação da caixa de contenção para recebimento dos extravasores e drenos
dos reservatórios da ETAC, assim como redimensionamento do ramal de esgoto.
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No que diz respeito a captação e transporte de águas cinzas, não foi necessária
modificação no projeto. O balanço hídrico foi realizado na concepção do projeto,
sendo definido já nessa etapa a captação em apenas metade do prédio. Das
medidas adotadas, sem dúvida essa é a que representa maior economia para a
construtora. Quanto a distribuição de água de reúso, foi solicitada a criação de
ponto específico para a instalação de ducha higiênica nos banheiros, prevenindo a
conexão acidental no ponto de água não potável destinado a alimentação da bacia
sanitária. Além disso, foi proposta a utilização de válvula solenóide no reservatório
de distribuição de água de reúso, em substituição a torneira de bóia, garantindo
complementação adequada de água potável no reservatório.
No que diz respeito a estrutura de concreto armado, todos os carregamentos
provenientes dos componentes do sistema de reúso, inclusive os reservatórios,
foram encaminhados ao calculista em tempo hábil para que fossem incorporados ao
dimensionamento da estrutura.
O sistema de impermeabilização adotado para as áreas destinadas ao sistema
de reúso foi o de membrana em argamassa polimérica, aplicado sob o contrapiso.
Definiu-se também que todas as áreas destinadas ao sistema de reúso recebam
revestimento em piso porcelanato branco, como melhoria das condições de
operação, facilitando a lavagem desses ambientes.
Ao analisar os motivos que geraram as falhas apontadas nos projetos, pode-se
verificar a necessidade de aprimoramento técnico dos projetistas a respeito do
sistema de reúso que, no estado da arte, é inovador. Embora individualmente os
subsistemas do edifício tenham sido projetados adequadamente, quando os
requisitos técnicos da estação de tratamento foram sobrepostos, vários problemas
puderam ser identificados, o que poderia até mesmo comprometer a utilização do
sistema caso os projetos não fossem corrigidos a tempo. Como exemplo,
negligenciar

a

presença

de

material

sólido

no

efluente

da

ETAC

no

dimensionamento dos ramais de esgoto poderia comprometer o desempenho do
sistema. Da mesma forma, complementar com água potável o reservatório inferior
de água tratada antes de o reservatório superior atingir o nível crítico, faria com que
boa parte da água cinza coletada na ETAC fosse caracterizada como excedente e
descartada, desperdiçando água potável desnecessariamente. Inutilizar o ambiente
no térreo por falta de condições técnicas para a instalação dos reservatórios é uma
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ação que reflete diretamente no resultado financeiro do empreendimento, uma vez
que a área equivalente destinada a esse ambiente poderia ter sido concebida como
privativa e comercializada. Os exemplos citados aqui, frutos de disciplinas distintas,
não depreciam em nada a qualidade técnica dos profissionais envolvidos, mas
alertam para a necessidade da criação de uma norma técnica que forneça
parâmetros e diretrizes para projetos baseados na concepção de sistemas de reúso
de águas cinzas.
Frente aos dados apresentados, pode-se afirmar que a avaliação aprofundada e
multidisciplinar dos projetos, baseada no “”Fluxograma de atividades para
implantação de SRAC” (Figura 16), tornou possível a validação de premissas
adotadas no projeto básico, assim como direcionou à adoção de melhorias de
projeto em geral, que tendem a garantir condições adequadas para a implantação
durante a fase de obras e operação eficiente do sistema de reúso a partir da
habitação do edifício. Recomenda-se também que a operação do sistema em sua
etapa inicial seja acompanhada por equipe técnica, afim de verificar problemas ou
ainda identificar possibilidades de melhoria, não identificados durante a etapa e
avaliação dos projetos.
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7

RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO
A partir da identificação das restrições encontradas e das ações tomadas para

a melhoria das condições de implantação e operação do sistema de reúso estudado,
nas condições anteriormente estabelecidas, pôde-se sintetizar uma lista que tem por
objetivo auxiliar profissionais que pretendam conceber sistemas de reúso em
edifícios residenciais. A lista não tem por finalidade representar toda a diversidade
de estações de tratamento disponíveis no mercado, todavia sua utilização poderá
contribuir sensivelmente com a melhoria do desempenho, diminuição do retrabalho e
preservação dos componentes que constituem os sistemas prediais. A seguir
apresenta-se o conjunto de recomendações para os projetos da estação de
tratamento; arquitetura; sistemas prediais; eletricidade e estrutura.
a) Ao projeto da estação de tratamento de águas cinzas, recomenda-se:
• realizar o balanceamento hídrico para dimensionamento da estação de
tratamento de águas cinzas;
• garantir a aplicação de tanque de equalização primário, para qualquer que
seja o sistema de tratamento selecionado;
• para ETAC’s com etapa secundária de tratamento, avaliar a viabilidade de
incorporação de sistemas de via anaeróbia (opcional) antecedendo a etapa
aeróbia, diminuindo custos de operação;
• a etapa de tratamento aeróbio é fundamental para obtenção de níveis
satisfatórios de tratamento;
• para aplicações que exijam maior nível de tratamento, avaliar a possibilidade
de incorporação de etapas de tratamento avançado na ETAC (membranas
filtrantes, por exemplo);
• para sistemas geradores de lodo, aplicar tanques secundários de decantação;
• é obrigatória a etapa de tratamento de desinfecção (cloro ou derivados,
ozônio ou ultravioleta);
• garantir na etapa de projeto a possibilidade de recirculação do lodo decantado
para a etapa inicial do processo (em casos de necessidade de aumento de
eficiência no tratamento);
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• proporcionar condições para eventual expansão do sistema de tratamento,
considerando casos onde haja necessidade de readequação do sistema na
fase de operação;
• todos os reservatórios devem apresentar dreno de fundo para limpeza, e
tubulação de extravasão;
• O projeto da ETAC deverá detalhar os níveis de acionamento e desligamento
de todos os componentes (bombas, sensores de nível, válvulas solenóides,
etc);
• prever tanque de detenção de, no mínimo, 30 minutos, garantindo a eficiência
da desinfecção;
• a ETAC deverá compreender reservatório para a água tratada. Avaliar a
necessidade de complementação de água potável nesse reservatório. Se
houverem reservatórios superiores de água tratada, a complementação
deverá ser feita nos reservatórios superiores, por serem o último ponto
antecedendo a distribuição, evitando complementações desnecessárias;
• a ETAC deverá possuir torneira com cadeado, para coleta de amostras,
localizada após a etapa de desinfecção;
• recomenda-se que a ETAC possua manômetro para verificação da pressão
na rede;
• o projeto deve apresentar o fluxograma de tratamento, com as cotas do perfil
hidráulico ao longo do sistema;
• recomenda-se a adição de corante na etapa de tratamento, para
diferenciação visual entre água potável e não potável;
• o projeto da ETAC deve informar todos os carregamentos (peso) dos
componentes;
• no caso de se utilizar na etapa terciária filtros que necessitem lavagem
constante (filtro de areia, por exemplo), o projeto deve prever a utilização de
água proveniente da ETAC para sua lavagem. Recomenda-se que essa etapa
seja automatizada com uso de temporizador no painel de comando;
• todas as bombas da estação de tratamento deverão ser protegidas com uso
de sensores de nível. Dessa forma, quando não houver água nos
reservatórios, o funcionamento das bombas deve ser impedido pelos
sensores de nível, através de configuração no painel de comando.
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b) Ao projeto de Arquitetura, recomenda-se:
• verificar todas as questões relativas a layout e áreas para o sistema de reúso
preferencialmente antes de submeter o projeto básico para aprovação em
prefeitura;
• prever local para instalação da ETAC afastado de áreas de convivência e
recreação;
• garantir condições de acesso dos componentes até a entrada na ETAC;
• prever ventilação na ETAC, podendo ser natural ou exaustão mecânica;
• prever portas metálicas ventiladas com abertura em folha dupla (vão livre da
ordem de 2,00m), ou telas metálicas removíveis no ambiente da ETAC,
facilitando a operação da ETAC;
• prever acessos para remoção / substituição de componentes e reservatórios
durante a operação do condomínio;
• prever shaft central isolado para distribuição de água de reúso. Validar as
dimensões do(s) shaft(s) com o projetista dos sistemas prediais;
• proporcionar área suficiente nos shafts relacionados a rede de captação de
águas cinzas. Validar as dimensões dos shafts com projetista dos sistemas
prediais;
• verificar com projetista dos sistemas prediais a necessidade de aplicação de
estação redutora de pressão, assim como o(s) local(is) necessário(s) para sua
instalação (instalação em shafts nos pavimentos ou em subsolos). Garantir
espaço para sua instalação.
• orientar no projeto a identificação dos pontos de utilização de água de reúso
com placas de comunicação visual.
c) Ao projeto dos sistemas prediais de água fria e esgoto sanitário, recomendase:
• dimensionar ramais de captação, tubos de queda, coletores, ramais e colunas
de ventilação de águas cinzas, podendo fazê-lo pelo método UHC;
• evitar captação de águas cinzas de tanque e pia de cozinha;
• quando se desejar a captação de água cinza da máquina de lavar roupas,
verificar se o ramal de esgoto da máquina encontra-se separado do ramal de
coleta do tanque;
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• para condutores de biofilme (lodo) e material sólido dos reservatórios da
ETAC, dimensionar tubos condutores pelos critérios de UHC usados para
bacia sanitária;
• prever caixa de contenção para a captação do efluente dos extravasores e
drenos da ETAC. Prever sifonamento nas caixas de passagem da rede;
• não utilizar ralo com caixa sifonada como captação em caixas de contenção,
em função da presença de material sólido no sistema;
• encaminhar a água cinza bruta coletada até a entrada da ETAC;
• Prever ralos no ambiente destinado a ETAC, para lavagem de piso;
• dimensionar e detalhar o sistema de recalque, pressurização e distribuição de
água não potável;
• especificar bombas de recalque e pressurização, que poderão ser do mesmo
tipo utilizado para recalque de água potável;
• dimensionar e detalhar a estação redutora de pressão de água não potável,
caso seu uso seja necessário; as válvulas poderão ser do mesmo tipo
utilizado para água potável;
• recomenda-se a utilização de filtro no sistema de distribuição de água não
potável, a ser instalado na saída do barrilete, antecedendo a entrada de água
não potável na válvula redutora de pressão (esse filtro não faz parte da etapa
de tratamento, e tem por objetivo exclusivo a proteção da válvula redutora de
pressão, minimizando manutenções);
• detalhar o shaft central de distribuição de água não potável;
• impedir conexão cruzada (entre a água potável e água não potável);
• recomenda-se que o projeto disponibilize ponto exclusivo para conexão de
ducha higiênica, alimentado pelo sistema de distribuição de água potável.
Esse cuidado visa evitar a instalação equivocada, por parte do usuário, de
ducha higiênica no ponto da bacia sanitária, com uso de conexão em “T”;
• garantir a proteção contra retrossifonagem nos reservatórios e aparelhos
abastecidos com água não potável;
• garantir complementação do sistema com água potável;
• prever infraestrutura para individualização de medição do consumo de água
não potável;
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• especificar torneiras com cadeado para os pontos de utilização de água de
reúso;
• orientar no projeto (vistas e detalhamentos) as cores para pintura de
tubulação nos shafts, tetos de subsolos ou demais áreas com tubulações
aparentes.
d) Ao projeto de Instalações elétricas, recomenda-se:
• disponibilizar carga elétrica para a alimentação do painel de comando da
ETAC, cuja potência deverá ser dada pelo fornecedor do sistema de
tratamento de águas cinzas;
• dimensionar o circuito de alimentação do painel de comando da ETAC;
• prever carga elétrica para alimentação de bombas e pressurizadores
relacionados ao sistema de distribuição de água não potável, apresentados
no projeto de instalações hidráulicas. Dimensionar circuitos relacionados;
• detalhar no painel de comando os componentes relacionados a ativação e
desativação de bombas e pressurizadores da ETAC.
e) Ao projeto Estrutural, recomenda-se:
• avaliar as cargas concentradas e distribuídas nas lajes, referente aos
equipamentos e reservatórios da ETAC; garantir o dimensionamento da
estrutura considerando também os carregamentos do sistema de reúso;
• preferencialmente, dimensionar reservatórios superiores em concreto armado;
• em casos onde a ETAC for implantada sobre o piso do último subsolo,
informar ao consultor de solos as cargas geradas pela ETAC e pelo(s)
reservatório(s), para verificação da tensão admissível e capacidade de carga
do solo;
• prever rebaixo nas lajes de piso da ETAC, barriletes e ambientes com
reservatórios, para execução de impermeabilização.

Deve-se considerar também que a utilização de sistemas construtivos
diferentes dos adotados nesse trabalho certamente conduzirão à necessidade de
ajustes de projeto não apontados nessa lista. Todavia a aplicação do mesmo
método sobre os projetos poderá contribuir de forma significativa na identificação e
resolução de problemas em potencial.
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8

CONCLUSÕES
A implantação de sistemas de reúso de águas cinzas em edificações

residenciais já é uma realidade no mundo, e gradativamente alcança espaço
também no Brasil. A vigoração de leis que amparam o reúso de água nos grandes
centros urbanos, como no caso do município de São Paulo, pode ser vista como um
passo importante do poder público no intuito de incentivar essa prática, que já é
legalizada desde 2003 em municípios do Paraná, considerado Estado pioneiro no
campo do reúso predial de águas cinzas no Brasil.
A escolha pela captação de águas cinzas é particularmente interessante por
apresentar disponibilidade constante ao longo do ano, ao contrário do que acontece
em sistemas que se utilizam de águas pluviais. Porém, apesar das águas cinzas
apresentarem carga orgânica inferior ao esgoto convencional, seu uso deve ser
criteriosamente planejado para que a saúde dos usuários não seja exposta a riscos.
Assim, é obrigatório que o efluente proveniente da estação de tratamento atenda a
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos estabelecidos em norma nacional
para que possa ser disponibilizado ao uso, mesmo para aplicações não potáveis.
Embora não exista até o presente momento uma norma técnica nacional que
oriente a composição e etapas básicas na estação de tratamento para essa
aplicação, algumas considerações são fundamentais, como a presença de etapa de
tratamento para conversão ou remoção da matéria orgânica (podendo ser realizada
por meio de tratamento biológico ou por tratamento avançado com uso de
membranas filtrantes), possibilidade de recirculação de lodo para sistemas de
tratamento biológico, presença de etapa terciária para filtração de resíduos sólidos e
melhoria do aspecto estético do efluente e ainda uma etapa de desinfecção eficiente
para a eliminação de agentes patógenos da água cinza tratada, sendo a cloração o
método de maior aplicação no país.
A interface entre o sistema de reúso e os diversos subsistemas que compõem
o edifício deve ser considerada um ponto chave para que a implantação e operação
do sistema ocorra da forma esperada. Assim é fundamental uma interação eficiente
com os projetos dos sistemas prediais, arquitetura e estrutura do edifício, para que
estejam compatíveis e para que também esses projetos correlatos sejam otimizados
em função das necessidades do sistema de reúso, tendo em vista as etapas de
coleta, transporte, tratamento, reservação e distribuição da água de reúso.
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Dentre as modificações necessárias nos projetos, sem dúvida o de instalações
hidráulicas é o que sofre maior impacto, uma vez que precisa prever ramais e
colunas adicionais para captação de águas cinzas, subcoletores para transporte,
além do dimensionamento de um sistema de distribuição de água não potável
completamente independente e livre de conexão cruzada, provido de bombas de
recalque, redutoras de pressão e/ou pressurizadores quando necessário. Na mesma
intensidade, é fundamental que o projeto de arquitetura considere as necessidades
de disponibilidade de área nos shafts de coleta, shafts centrais para a distribuição de
água, espaços destinados a implantação das estações de tratamento, reservatórios
de água tratada e barrilete para a instalação de bombas e pressurizadores onde
necessário. Nesse aspecto, deve-se destacar que a perspectiva de crescimento da
aplicação predial de sistemas de reúso tem resultado em intensa movimentação do
meio técnico para a criação de normas técnicas, direcionadas tanto aos sistemas
prediais de água não potável quanto à conservação de água em edificações. Dessa
forma, é fundamental que os profissionais envolvidos no processo de concepção
desse tipo de sistema busquem constante atualização técnica, devendo eventuais e
futuras prescrições normativas prevalecerem sobre as recomendações desse
trabalho.
Do ponto de vista econômico, pôde-se verificar no estudo de caso a estimativa
de um retorno financeiro da ordem de vinte e um mil reais para um período de três
anos, considerando os custos de implantação e operação da estação de tratamento
adotada, tendendo a aumentar com o passar dos anos em função da liquidação dos
custos de implantação. Embora a análise financeira seja de fundamental importância
para a seleção do sistema de tratamento, deve-se enfatizar que a premissa mais
importante para a implantação de sistemas de reúso está na preservação dos
recursos hídricos, reduzindo tanto a utilização de água potável como o volume de
esgoto destinado ao sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário.
Por fim, é importante considerar a necessidade de conscientização e
treinamento dos usuários de água de reúso em aplicações não potáveis. O manual
de uso e operação deve conter todas as informações necessárias à operação do
sistema, manutenções preventivas, cuidados durante a utilização da água e também
as limitações de uso em função do grau de tratamento, visando sempre a
preservação da saúde do usuário final.
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Anexo A – Orçamentos para fornecimento, instalação e operação de ETAC’s

•

Empresa 01: sistema de tratamento MBBR

•

Empresa 02: sistema de tratamento em biodiscos (dados sintetizados)
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Anexo B – Vazão nos pontos de utilização em função do aparelho sanitário

Aparelho sanitário
Bacia sanitária
Banheira
Bebedouro
Bidê
Chuveiro ou ducha
Chuveiro elétrico
Lavadora de pratos ou de roupas
Lavatório

Mictório cerâmico

Peça de utilização
Caixa de descarga
Válvula de descarga
Misturador (água fria)
Registro de pressão
Misturador (água fria)
Misturador (água fria)
Registro de pressão
Registro de pressão
Torneira ou misturador
(água fria)

Vazão de projeto
L/s
0,15
1,70
0,30
0,10
0,10
0,20
0,10
0,30
0,15

com sifão
integrado

Válvula de descarga

0,50

sem sifão
integrado

Caixa de descarga,
registro de pressão ou
válvula de descarga para
mictório

0,15

Caixa de descarga ou
registro de pressão

Mictório tipo calha

Pia
Tanque
Torneira de jardim ou lavagem em
geral

Torneira ou misturador
(água fria)
Torneira elétrica
Torneira
Torneira

Fonte: NBR 5626 (1998)
2014

0,15
por metro de
calha
0,25
0,10
0,25
0,20

