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RESUMO - O crescimento populacional combinado com o uso inadequado dos recursos hídricos 
tem aumentado consideravelmente a demanda por água potável e consequentemente a produção de 
águas residuárias. Esses efluentes domésticos, quando lançados no ambiente degradam tanto os 
mananciais superficiais como subterrâneos. O reúso planejado pode ser uma alternativa, uma nova 
fonte de água, onde esses efluentes após o seu tratamento oferecem água na qualidade necessária 
para fins menos nobres. O estudo propõe uma alternativa simplificada para quantificação de águas 
residuárias em residências, para conhecer o hábito das pessoas e auxiliar no dimensionamento de 
sistemas naturais de tratamento e reúso. Além de divulgar possibilidades de reúso na perspectiva do 
saneamento ecológico apoiando os órgãos gestores do município de Campo Grande - MS, após ser 
sancionada a Lei Complementar nº 150/2010, que incentiva a população ao aproveitamento da água 
de chuva e reúso de águas residuárias para conservação dos recursos hídricos da região. 
 
ABSTRACT  - Population growth combined with inadequate use of water resources has increased 
considerably the demand for drinking water and consequently the production of wastewater. These 
effluents when discharged into the environment degrade both surface and underground water 
sources. The reuse plan can be an alternative, a new source of water, where these effluents after 
treatment provide water quality needed for less noble purposes. The study proposes a simplified 
alternative for quantification of the wastewater in homes, to meet people's habits and assist in the 
design of natural systems for treatment and reuse. Besides promoting opportunities for reuse from 
the perspective of ecological sanitation to support the governing bodies of the municipality of 
Campo Grande - MS, after being sanctioned Complementary Law no 150/2010, which encourages 
people to use rainwater and reuse wastewater for conservation of water resources in the region. 
 
Palavras-Chave: EcoSan, Águas Cinza, Águas Negras. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A água é um recurso natural que tem sido amplamente utilizado de forma inadequada e sem 

ponderação. Com o crescimento da população urbana e da industrialização, o consumo de água e o 

volume de esgoto produzido estão aumentando substancialmente, principalmente nos grandes 

centros, submetendo a graves pressões nos recursos hídricos. A falta de tratamento e a destinação 

inadequada dos efluentes domésticos têm agravado os problemas ambientais relacionados aos 

recursos hídricos, além de causar danos à saúde da população na veiculação de doenças.  

                                                           
1 Engenheira Ambiental. Mestranda em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); 
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), Departamento de Hidráulica e Transportes (DHT), Campus Universitário, CEP: 79.070-900, 
Campo Grande - MS. E-mail: carolinemenezes20@gmail.com. 
2 Engenheiro Sanitarista e Ambiental. Mestrando em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS); Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), CEP: 79.070-900, Campo Grande - MS. E-mail: fernandojcmf@hotmail.com. 
3 Engenheira Química. Doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de Wageningen, Holanda. Professora Adjunta da UFMS, CEP: 79.070-
900, Campo Grande - MS. E-mail: ppaulo.ufms@gmail.com. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2

Os esgotos domésticos provêm principalmente de residências, edifícios comerciais, 

instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de banheiros, lavanderias, 

cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para fins domésticos. Compõem-se 

essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel, restos de comida, sabão, detergentes e águas 

de lavagem (FUNASA, 2006). 

Os conceitos convencionais para o abastecimento de água e esgoto implicam em altos custos e 

elevado consumo de água, os quais não são apropriados como solução sustentável em países em 

desenvolvimento. Assim, as buscas por alternativas aos sistemas convencionais tornam-se cada vez 

mais indispensáveis por razões ecológicas, econômicas e sociais. 

Diante disso, tornou-se necessário o estudo de métodos cada vez mais eficientes para o 

tratamento das águas residuárias, visando minimizar seu potencial poluidor. Uma nova tendência 

para o saneamento é o conceito de Saneamento Ecológico ou EcoSan, que se baseia no 

reaproveitamento local dos nutrientes e da água contidos no esgoto doméstico, através da separação 

na fonte e do tratamento e reúso descentralizados (Winblad e Simpson-Hébert, 2004). 

Entretanto, o reúso de água requer medidas efetivas de proteção à saúde pública e ao meio 

ambiente, e ambos devem ser tecnicamente e economicamente viáveis (Anderson, 2001). A grande 

vantagem da utilização da água de reúso é a de preservar a água potável, reservando-a 

exclusivamente para o atendimento das necessidades que exijam a sua potabilidade para o 

abastecimento humano. Além disso, há diminuição da demanda sob os mananciais de água pura 

devido à substituição da fonte, ou seja, a substituição de uma água de boa qualidade por outra 

inferior, porém que contenha qualidade requerida para o destino traçado para ela (Fiori et al., 2006). 

Nesse contexto, a Prefeitura de Campo Grande (MS) instituiu o programa “Imposto 

Ecológico”, que tem como objetivo fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio 

ambiente, concedendo descontos no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e ISS (Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza) aos moradores que adotarem essas medidas de proteção 

ambiental na cidade. Terão direito à redução do IPTU e ISS, os proprietários de imóveis residenciais 

e comerciais, que adotarem medidas como captação da água de chuva, para utilização no próprio 

imóvel, reúso de água, aquecimento hidráulico solar, aquecimento elétrico solar, capaz de reduzir 

parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica, e construções com materiais sustentáveis 

certificados. 
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SANEAMENTO ECOLÓGICO (ECOSAN) 

 
O saneamento ecológico é uma alternativa aos sistemas de tratamento de esgoto 

convencionais, visando a sustentabilidade ambiental, pois considera as excretas humanas como um 

recurso a ser reciclado ao invés de ser desperdiçado nas redes coletoras de esgoto, sendo utilizado 

como fertilizante para o cultivo de plantas (Johansson, 2000). Para evitar as desvantagens dos 

sistemas convencionais de esgoto, o paradigma do saneamento ecológico, também conhecido como 

EcoSan, é baseado nos caminhos naturais dos ecossistemas e no ciclo fechado dos nutrientes, onde 

as excretas humanas (fezes e urina) e o restante das águas residuárias domésticas são reconhecidas 

como recurso para o reúso (Langergraber e Muellegger, 2005).  

Na perspectiva do EcoSan as águas residuárias provenientes das atividades domésticas podem 

ser divididas em dois grupos principais, as águas negras e as águas cinza (Esrey et al., 1998). Além 

disso, as águas cinza são separadas em água cinza clara e água cinza escura, como também as águas 

negras podem ser separadas em águas amarelas (urina) e águas marrons (fezes) (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Segregação de águas residuárias domésticas. 

 

O termo água cinza é utilizado, em geral, para água servida originada em residências (ou 

também escolas, escritórios ou edifícios públicos), que não possui contribuição de efluentes das 

bacias sanitárias. Portanto, é a água residuária proveniente do uso de lavatórios, chuveiros, 

banheiras, pias de cozinha, máquina de lavar roupa e tanque (Jefferson et al., 1999; Eriksson et al., 

2002; Ottoson e Stenström, 2003). As águas cinza claras, não têm a contribuição da água da pia da 

cozinha, e a águas cinza escuras têm a contribuição das águas da pia da cozinha. 

As águas cinza devidamente tratadas podem ser utilizadas para consumo não potável como em 

descargas de vasos sanitários, lavagem de calçadas e ruas, irrigação de jardins, irrigação de faixas 

verdes decorativas ao longo de ruas e estradas, construção civil (compactação do solo, controle de 
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poeira, lavagem de agregados), limpeza de tubulações, sistemas decorativos tais como espelhos 

d’água, chafarizes, fontes luminosas, entre outros. A água cinza pode ser utilizada para diversos 

fins, porém, o tipo de tratamento aplicado e o uso final são fatores determinantes para o uso 

apropriado (May, 2009). 

Um exemplo de segregação de efluentes é a bacia sanitária com separação da urina e das 

fezes, baseada nos princípios do saneamento ecológico (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo de bacia sanitária com separação de urina e fezes. 

 

As águas negras são os efluentes provenientes das bacias sanitárias, incluindo principalmente 

fezes, urina e papel higiênico, podendo ou não conter água, e apresentam concentração mais elevada 

de microrganismos e matéria orgânica. Podem ser separadas em águas amarelas (urina) e águas 

marrons (fezes). 

 

Água de Chuva 
 

Devido ao crescimento desordenado, a urbanização vem provocando uma maior 

impermeabilização do solo, ocasionando o aumento do escoamento superficial de águas pluviais, 

provocando enchentes em grandes cidades. Uma alternativa para minimizar esse problema em áreas 

urbanizadas é o sistema de captação de águas de chuvas, pois retarda o escoamento superficial, 

diminuindo os estragos causados pela drenagem de águas pluviais. 

O aproveitamento é uma das medidas na prevenção contra enchentes, sendo fator de economia 

quando poupa água proveniente do sistema de abastecimento, e também é uma forma de 

preservação dos mananciais. O uso das águas de chuva é uma tecnologia em que o escoamento 

superficial de coberturas ou telhados é efetivamente coletado e armazenado durante períodos de 
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chuva. Tais tecnologias devem ser baseadas nas competências locais, materiais e equipamentos 

disponíveis (Helmreich e Horn, 2009). 

O planejamento de um sistema de captação envolve o relacionamento da área de captação com 

o volume a armazenar. Pode-se reservar um suprimento viável permitindo ao usuário desenhar a 

alternativa menos onerosa (Palmier, 2001). 

 A água de chuva armazenada em cisternas pode ser utilizada como manancial de 

abastecimento para fins menos nobres. As cisternas são reservatórios, que acumulam a água da 

chuva captada na superfície dos telhados, ou a que escoa pelo terreno, sua aplicação está em áreas 

de grande pluviosidade, ou em casos extremos, em áreas de seca, onde se procura acumular a água 

da época de chuva para a época de seca (Barros, 1995). 

A água armazenada é bombeada da cisterna para um reservatório separado do reservatório da 

rede de abastecimento, desse reservatório a água de chuva é distribuída para ser utilizada nos vasos 

sanitários, máquina de lavar roupas e torneira do jardim. 

 

ASPECTOS LEGAIS DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 

 
A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, é uma 

iniciativa do Governo Federal cujo objetivo principal é dar diretrizes e suporte para a elaboração dos 

planos municipais de saneamento, que são o alicerce para a universalização e sustentabilidade do 

saneamento básico no Brasil. 

Na Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), consta que o Poder Público deve 

promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental - os Poderes 

executivos do Distrito Federal e dos municípios devem promover a integração das políticas locais 

de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com a política 

estadual e federal de recursos hídricos. 

Nesse contexto, a Prefeitura de Campo Grande (MS) instituiu a Lei Complementar nº 

150/2010, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa “Imposto Ecológico” em Campo 

Grande - MS, tem como principal objetivo fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem 

o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte. 

De acordo com os requisitos, será concedido benefício tributário, consistente na redução do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 

às pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e comerciais que adotem medidas 

que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. 

Para que os contribuintes sejam contemplados com o beneficio, em relação à redução do 

pagamento do IPTU, deverão adotar as seguintes medidas em suas residências, tais como a 
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implantação de: sistema de captação da água da chuva; sistema de reúso de água; sistema de 

aquecimento hidráulico solar; sistema de aquecimento elétrico solar e construções com materiais 

sustentáveis certificados. 

O benefício tributário acima previsto não poderá exceder a 10% (dez por cento) do imposto a 

ser renunciado. O contribuinte que utilizar sistema de captação da água da chuva e sistema de reúso 

de água ganhará 4% de desconto, mesmo valor para quem utilizar material sustentável em suas 

construções. Já quem implantar sistema de aquecimento hidráulico solar e sistema de aquecimento 

elétrico solar terá um benefício tributário de 2%.  

 

METODOLOGIA 

 
Os aspectos quantitativos, tanto de produção quanto de demanda de água cinza, estão muito 

relacionados com o consumo de água dentro das residências, que variam principalmente de acordo 

com a região, com o clima e com os costumes dos habitantes. Características como vazão específica 

dos aparelhos sanitários, associadas à realidade de seus usos (freqüência e duração de uso), 

permitem estimar a vazão diária de água cinza a ser produzida (Santos, 2002). 

O estudo foi realizado em duas residências compostas por 3 pessoas (um casal e uma criança), 

uma por 4 pessoas (quatro adultos, 2 homens e 2 mulheres) e uma por 2 pessoas (2 homens). Para a 

quantificação das águas cinza geradas, em um primeiro momento, procurou-se conhecer a rotina dos 

moradores das residências através de observações e aplicação de questionários durante 3 semanas 

(21 dias).  

A metodologia utilizada por Nosé (2008) para o levantamento de dados para análise de 

viabilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva e de reúso de águas 

servidas em um Condomínio, foi realizada por meio de entrevistas, medições de vazão, leituras de 

hidrômetro, medições de consumo diário, entre outros. E os questionários aplicados aos moradores 

eram de dois tipos, um para águas cinza e outro para águas negras. 

Neste estudo utilizou-se metodologia bastante semelhante, onde os questionários eram 

compostos de planilhas de anotação para cada ponto de geração de águas residuárias; como o 

chuveiro, o lavatório, a descarga, a pia da cozinha, o tanque e a máquina de lavar roupas. 

Para as planilhas de quantificação de águas cinza, como do chuveiro, lavatório, pia da 

cozinha, tanque e máquina de lavar eram anotados a frequência e a duração de uso (Figura 3). Na 

planilha de águas negras, anotava-se a frequência de uso da bacia sanitária, com a data e se a 

descarga era para urina ou fezes, ou para ambas (Figura 4). 
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DATA NOME HORA DE ENTRADA TEMPO OBSERVAÇÃO 

    
 

Figura 3 - Modelo de planilha usada para a quantificação de águas cinza. 

 

DATA 
DESCARGA 

URINA FEZES 

      
Figura 4 - Modelo de planilha usada para a quantificação de águas negras. 

 

Para saber a vazão de cada aparelho sanitário foram consultados dados dos fabricantes e, 

realizadas medidas de volume e tempo in loco utilizando provetas graduadas. A quantidade de água 

utilizada para descarga da bacia sanitária foi considerada como sendo de 15 L a cada acionamento, 

considerando o tempo médio em que a válvula fica pressionada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Tabela 1 apresenta a quantidade de águas residuárias produzidas diariamente por pessoa em 

cada residência em estudo, bem como, sua classificação em águas cinza claras e escuras, e águas 

negras, além do total de águas residuárias. Onde, na Residência 1 vivem duas mulheres e dois 

homens adultos, nas Residências 2 e 3 vivem um casal e uma criança e na Residência 4, vivem dois 

homens adultos. 

 
Tabela 1: Produção per capita diária de águas residuárias. 

Aparelhos Sanitários 
Residência 1 
(L.hab.dia-1) 

Residência 2 
(L.hab.dia-1) 

Residência 3 
(L.hab.dia-1) 

Residência 4 
(L.hab.dia-1) 

Média ± 
Desvio Padrão 

Chuveiro 33,3 37,7  24,5  47,2  35,7 ± 9,4 
Lavatório 10,7  27,1  4,6  3,5  11,5 ± 10,9 

Bacia Sanitária 46,3  61,1  34,3  55,4  49,3 ± 11,7 
Pia 52,1  57,8  17,3  6,0  33,3 ± 25,5 

Máquina de Lavar 24,6  29,8  28,1  25,1  26,9 ± 2,5 
Tanque 1,5 12,6  13,3  2,6  7,5 ± 6,3 

Águas Cinza Claras 70,1 107,2 70,5 78,4 81,5 ± 17,5 
Águas Cinza Escuras 122,2  165,0 87,8 84,4 114,8 ± 37,5 

Águas Negras 46,3  61,1 34,3 55,4 49,3 ± 11,7 
TOTAL 168,5 226,1 122,1 139,8 164,1 ± 45,5 

 

Ao se analisar a tabela por aparelho sanitário, pode-se perceber grandes diferenças de produção 

entre as residências. Na residência 1 e 2, por exemplo, há uma grande frequência de utilização do 

lavatório devido aos hábitos dos moradores, e além disso, o tempo de uso também é maior que o 

restante, o que colabora para o aumento da média de produção. 

No caso dos efluentes gerados pela pia da cozinha, a residência 4 apresenta valor bem abaixo 

das demais, o que pode ser explicado pelo fato de que moram apenas 2 rapazes na casa, que além de 
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quase não cozinharem, também não ficam em casa o dia todo. Na residência 3 os moradores 

também não cozinham todos os dias, por isso a média ainda é menor que nas outras residências (1 e 

2) que utilizam a pia diariamente para cozinhar, lavar a louça, etc. Esse fato mostra que a produção 

de águas cinza escuras das casas 3 e 4 é parecida, visto que essa classificação abrange os efluentes 

da pia da cozinha. 

As médias de produção da máquina de lavar são bem parecidas para as 4 residências, com 

valores um pouco mais acentuados para as residências que possuem crianças (2 e 3). Para o tanque a 

situação é a mesma, as maiores produções são das residências 2 e 3, porém com valores bem 

menores para as outras. 

Nota-se também que apesar de todas as diferenças apresentadas, a produção total de águas 

cinza claras das residências 1 e 3 são praticamente iguais. Apesar das casas produzirem médias 

diferentes, a diferença se compensa porque em uma residência usa-se mais o chuveiro e o lavatório 

e na outra se utiliza mais a máquina de lavar e o tanque. A produção da residência 2 situou-se bem 

acima das demais pela maior frequência de utilização do lavatório, fato já descrito anteriormente. 

A vantagem da metodologia utilizada no estudo é que através de entrevistas e questionários é 

possível conhecer a rotina, os hábitos e costumes dos moradores, facilitando a interpretação dos 

resultados obtidos.  

A porcentagem de água cinza clara (AC Clara) e água cinza escura (AC Escura) produzida 

diariamente por pessoa em cada uma das residências está descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Porcentagem de produção per capita diária de águas residuárias. 
% do Total Residência 1 Residência 2 Residência 3 Residência 4 

AC Clara (%) 41,6 47,4 57,7 56,1 
AC Escura (%) 72,5 73,0 71,9 60,4 
Água Negra (%) 27,5 27 28,1 39,6 

 

Vários estudos apontam que cerca de 70% do esgoto total bruto é composto de águas cinza 

(NSW Health, 2000). Na tabela 2 é possível visualizar que essa relação é atendida para 3 residências 

e que apenas 1 delas apresenta uma média de produção um pouco inferior. 

A partir da aplicação do questionário em cada ponto de geração (aparelho sanitário) 

identificou-se uma média de 3,5 acionamentos de descargas por pessoa diariamente (medido ao 

longo das três semanas).  

A relação obtida entre as águas cinza claras, águas cinza escuras e a águas negras nas 

residências está na Tabela 3. 
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Tabela 3: Relações entre as águas servidas geradas. 

Relação Residência 1  Residência 2  Residência 3  Residência 4  
Média ±  

Desvio Padrão 
ACC / ACE (%) 57,4 65,0 80,3 92,9 73,9 ± 15,9 
AN / ACC (%) 66,1 57,0 48,7 70,6 60,6 ± 9,8 

Legenda: ACC - Águas Cinza Claras; ACE - Água Cinza escuras; AN - Águas Negras; 
 

Analisando-se a tabela, verifica-se que as águas cinza claras constituem cerca de 73,9% das 

águas geradas nas residências. Por esse motivo e por serem mais simples de tratar, visto que não 

possuem efluentes oriundos da pia da cozinha, como óleos e gorduras, essas águas representam a 

parcela mais abordada neste estudo. 

As águas negras geradas nas residências representam em média 60,6% das águas cinza claras 

produzidas nas próprias residências, ou seja, se houver algum tipo de tratamento para posterior 

reúso, a demanda necessária de água para a bacia sanitária pode ser facilmente atendida. 

Segundo Soares et al. (2001), no Japão, os condomínios, hotéis e hospitais passaram a ser 

construídos com sistemas particulares de aproveitamento de águas cinza. Neste país, uma grande 

quantidade de municípios tem edifícios projetados para praticar a coleta da água do esgoto 

secundário, que depois de tratada é utilizada para alimentar as caixas de descarga. Esta medida gera 

uma economia de até 30% no consumo (Oliveira, 2005). 

A geração média diária das águas cinza claras das quatro residências, considerando o uso da 

máquina de lavar, atendeu à demanda requerida pelas bacias sanitárias durante o período em estudo 

(Figura 5). Quando o seu uso é desconsiderado, a demanda para as bacias não pôde ser atendida em 

alguns dias (Figura 6). 

 

 

Figura 5 - Geração média de Água Cinza Clara x demanda necessária para a bacia sanitária, considerando o uso da 

máquina de lavar. 
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Figura 6 - Geração média de Água Cinza Clara x demanda necessária para a bacia sanitária, desconsiderando o uso da 

máquina de lavar. 

 

A geração das águas residuárias não é constante ao longo do dia, ou seja, varia a composição e 

vazão, dependendo do poder aquisitivo, da quantidade de moradores e seus hábitos.  

A distribuição de água cinza produzida nas residências está representada na Figura 7.  

 

Figura 7 - Produção média de águas cinza nas residências pesquisadas. 

 

A maior produção de água cinza nas residências em estudo é proveniente do banheiro 

(chuveiro + lavatório), tendo em torno de 41% do total de água cinza produzida, o que não difere 

muito dos padrões de produção consultados na literatura (Tabela 4).  

 
Tabela 4: Produções de águas cinza por unidade hidro-sanitária encontradas na literatura. 

Unidade  
PETERS et 
al. (2006) 

SOUZA et al. 
(1999) 

BAZZARELLA 
et al. (2005) 

Austrália 
SANDEC 

(2006) 

Suíça 
SANDEC 

(2006) 
Cozinha 24% 20% 20% 15% 26% 

Banheiro* 42% 63% 50% 55% 47% 
Lavanderia 34% 14% 30% 30% 27% 

*Chuveiro + Lavatório                                                                                    FONTE: Pansonato et al. (2007). 
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A partir dos dados da literatura e dos resultados desse estudo, fica claro que o perfil da 

produção de água cinza é semelhante, tanto entre diferentes localidades, quanto entre as residências 

de mesma classe social. Além disso, o conhecimento das produções específicas de água cinza é de 

grande importância para se definir onde priorizar as ações de conservação de água e reúso no âmbito 

das residências (Pansonato et al., 2007). 

Para uma redução efetiva do consumo de água, a literatura especializada aponta inicialmente 

para a eliminação ou a redução do uso de água potável como meio de transporte para dejetos 

humanos considerando-se que, aproximadamente, 30% da água utilizada em uma residência 

destina-se a este fim. Em um segundo momento, a substituição de água potável por águas de chuva 

ou por águas menos nobres como as águas cinza (resultantes de lavagens e banho). Presume-se que 

a utilização de águas menos nobres associada às águas de chuva possa viabilizar, tanto sob aspectos 

técnicos como econômicos este transporte e, consequentemente, uma redução do consumo de água 

potável (Philippi et al., 2005).  

As águas cinza se constituem em uma fonte alternativa para suprimento de água em períodos 

de escassez ou aumento de preço do insumo. Apesar de serem menos contaminadas do que o esgoto 

sanitário bruto, as águas cinza necessitam de tratamento adequado visando seu reúso com segurança 

para a população. 

A configuração básica de um sistema de utilização de água cinza seria o sistema de coleta de 

água servida, o subsistema de condução da água (ramais, tubos de queda e condutores), a unidade de 

tratamento da água (por exemplo, gradeamento, decantação, filtro e desinfecção) e o reservatório de 

acumulação (Santos, 2002). 

O grau de tratamento dado às águas servidas depende da origem do efluente assim como do 

destino dado ao reúso. As águas contaminadas com muita matéria orgânica necessitam passar por 

um tratamento mais completo do que no caso de se utilizar águas servidas com pouca matéria 

orgânica. 

 

Estudo de Caso na Residência 3 
 

Será implantado, futuramente, na Residência 3 um sistema de captação de água de chuva e um 

sistema para tratamento e reúso de águas cinza usando sistemas naturais. A implantação e 

monitoramento do sistema serão feitos em comum acordo com os residentes, que terão plena 

consciência do desenvolvimento do projeto, e deverão colaborar com informações de rotina 

necessárias para o estudo. Nessa fase, será avaliada a eficiência do sistema aplicado em escala real, 

sendo principalmente operação, manutenção, impacto visual e aceitação. 
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Através do histórico de consumo medido da residência, foi possível calcular o valor médio de 

consumo de água per capita durante o período do estudo, chegando ao valor de 172 L.hab.dia-1. A 

variação da produção de águas servidas (águas cinza clara e escura e águas negras) pode ser 

visualizada na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Produção de águas servidas por pessoa diariamente. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Mesmo o Brasil apresentando grande disponibilidade de recursos hídricos, verificam-se ainda 

grandes problemas de falta de água em muitas cidades brasileiras. A conscientização da população 

sobre a importância da economia e conservação de água requer uma mudança cultural ampla. 

Sistemas de reúso de água servida e aproveitamento de água de chuva contribuem para a 

conservação da água, pois diminuem o consumo de água potável para fins menos nobres e 

contribuem para a sustentabilidade hídrica das cidades, minimizando também, os níveis de poluição 

dos corpos hídricos. 

Em cada sistema de reúso de águas cinza deve-se considerar o comportamento dos usuários, 

sendo que o volume e a concentração de poluentes podem variar dependendo da tipologia da 

edificação, da localidade, no nível de ocupação da residência, da faixa etária, do estilo de vida, da 

classe social, da cultura e dos costumes dos moradores. Já em sistemas de coleta e aproveitamento 

de águas pluviais deve-se averiguar as condições do local de instalação e quais fatores próximos ao 

local podem interferir na qualidade da água coletada (Lima, 2010). 

A água de chuva é um recurso hídrico acessível à população, embora seja dependente das 

condições climáticas locais é independente das condições econômicas e sociais, e ainda é uma fonte 
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de água doce que ainda não é passível de ser cobrada pelo seu uso. Já a gestão sustentável da 

reutilização de água, gera economia no consumo de água potável, diminui a demanda sobre os 

mananciais subterrâneos e superficiais para abastecimento e ainda reduz a emissão de esgoto 

sanitário (Nosé, 2008). 

A produção média de águas servidas das residências está de acordo com os dados descritos na 

literatura, tanto para relação entre esgoto total bruto e águas cinza como também para produção de 

águas cinza por unidade hidro-sanitária. 

Através do estudo mostrou-se, de forma simplificada, que as próprias residências são capazes 

de atender a demanda de água para fins menos nobres, diminuindo o consumo de água potável e 

minimizando o impacto nos corpos d’água receptores, comprovando a aplicabilidade das práticas de 

reúso, além do que, adotando tais medidas, as residências teriam descontos no IPTU (Imposto 

Ecológico). 

Com a implantação do sistema numa das residências, será possível fazer uma análise de 

viabilidade econômica do reúso de águas cinza, e avaliar a aceitabilidade dos usuários em relação a 

esses sistemas alternativos. 

Devido ao crescimento desordenado, a urbanização vem provocando um aumento de vazão de 

águas pluviais em função de impermeabilização dos solos e da redução do tempo de escoamento, 

provocando enchentes em grandes cidades. Uma alternativa para minimizar todos esses problemas 

em áreas urbanizadas é o sistema de captação de águas de chuvas, pois a chuva é uma fonte de água 

de fácil acesso e não é viável jogá-la na rede de drenagem. O aproveitamento é uma das medidas na 

prevenção contra enchentes, é um fator de economia em que se poupa água proveniente de empresas 

de abastecimento, e também é uma forma de preservação dos mananciais. 

Em Campo Grande existem sérios problemas de drenagem urbana, o que de fato, foi umas das 

preocupações do governo ao sancionar a Lei do Imposto Ecológico, em que os moradores 

contribuem para diminuição das enchentes através de benefícios concedidos nos impostos. 

Programas como o Imposto Ecológico instituído pela Lei Complementar nº 150/2010, são 

modelos exemplares para considerar soluções sustentáveis nos planos municipais de saneamento, 

ajudando a colocar em prática as diretrizes da Lei nº 11.445/2007. 
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