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2. INTRODUÇÃO



Atualmente,  o  reaproveitamento  de  recursos  hídricos  é  um assunto  bastante

abordado no mundo todo, ainda mais quando se relaciona o tema sustentabilidade à

engenharia civil, pois, direta ou indiretamente, todas ações da profissão têm utilizações

de recursos  naturais.  Sendo assim,  o tema abordado nesse projeto visa  o estudo de

viabilidade sobre o reuso de parte da água consumida no prédio do Ibmec, localizado na

Barra da Tijuca.

Nesse caso, a água influencia tanto economicamente, devido ao custo da mesma

em quando classificada como potável, quanto na discussão sobre a escassez das bacias

hidrográficas que servem à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, devido ao aumento

da demanda e a limitação de renovação do ciclo hidrológico. De forma que o projeto

visa uma diminuição nos custos com o consumo, assim como, uma solução sustentável

para a água que antes era apenas despejada na rede pública de esgoto.

Dessa forma, desenvolve-se um projeto de estudo sobre a viabilidade técnica e

econômica do reuso apenas de aguas cinzas na unidade, pois, como o prédio já possui

um reservatório  de  aguas  pluviais,  não  será necessário  ser  feito  um estudo sobre a

utilização da mesma.

Sendo assim, foi feito um estudo de como está disponibilizada a tubulação de

entrada e saída de águas do prédio para que fosse elaborada a melhor solução para o

problema de reuso e despejo das águas. Uma alternativa é a instalação de um sistema de

tratamento de águas cinzas (incluindo as que saem do sistema de condicionadores de ar)

divido em poucas fases e um reservatório individual para essas águas, pois, não podem

ser armazenadas junto às de captação pluvial.

O objetivo principal do projeto é reduzir o uso de água potável no prédio da

faculdade,  assim  como,  os  custos  com  ela  e  um  aumento  da  responsabilidade  da

instituição com o meio ambiente. Porém, o foco do estudo é na viabilidade do projeto,

de forma que se averigue a possibilidade de realização, tanto técnica quanto econômica.

Este projeto tem relevância para a sociedade, visto que existe uma possibilidade

de uma expansão do estudo feito, podendo assim otimizar os resultados obtidos ao fim

deste  relatório,  seja  para  fins  comerciais  ou  residenciais,  logo,  isso  aumentaria  a

responsabilidade ambiental de todos os leitores interessados na implantação do projeto

nos meios onde estariam inseridos.

A  metodologia  utilizada  para  a  realização  do  estudo  é  baseada  tanto  em

bibliografias quando em matérias encontradas na internet. Assim como visitas técnicas



ao  prédio.  E  também em conhecimentos  adquiridos  em conversas  com o professor

orientador do projeto, tal qual, possui ampla experiencia na área. 

O reuso de águas cinzas consiste na reutilização, após tratamento adequado, das

águas cinzas compostas por efluentes provenientes de tanques,  banheiras,  chuveiros,

lavatórios e máquinas de lavar roupas. A utilização das águas cinzas tratadas para usos

com finalidades não potáveis é uma alternativa promissora, e que deve ser desenvolvida

e incentivada (ABNT NBR 15527:2007). Mais recentemente, essa prática passou a ser

utilizada para fins menos nobres, como o abastecimento das caixas de bacias sanitárias,

lavagem de pisos, irrigação de jardins, entre outras.

3. JUSTIFICATIVA

A necessidade de se economizar  água está  cada vez mais  evidente e  o  tema

escassez da água a cada dia ganha mais destaque e importância no mundo. Diante disso,

necessita-se  de  ferramentas  que  sirvam  para  identificar,  mensurar  e  divulgar  os

dispêndios e os resultados obtidos com economia da água. 

Sempre que se fala em recursos hídricos, a primeira coisa que vem à mente das

pessoas são os rios, córregos e lagos, as chamadas águas superficiais. Mas a escassez do

produto está mudando essa visão. Hoje, em vários países, a água se é dividida em quatro

fontes principais: a superficial, as subterrâneas, a de chuva e o reuso.

Embora  o Brasil  seja  o  primeiro país  em disponibilidade  hídrica  em rios  do

mundo, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso em várias regiões. O

uso de fontes alternativas e de estratégias de uso racional de água em edificações é uma

forma de amenizar os problemas de disponibilidade de água potável e diminuir a sua

demanda.  Dentre  estas  estratégias  pode-se  citar  o  aproveitamento  de  água  pluvial

(presente no Ibmec) e o reuso de águas cinzas. 

4. OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo principal identificar a viabilidade da implantação

de um sistema de reuso de aguas cinzas no prédio do Ibmec na Barra da Tijuca. Foi

elaborado um estudo com base em informações adquiridas em trabalho já feitos sobre o

tema da pesquisa.



Neste sentido, procura-se relacionar questões ambientais e econômicas, de forma

que se  crie  um pensamento  crítico  de  proteção ao  meio  ambiente  e  uma noção de

retorno financeiro à longo prazo para o investimento. Logo, é elaborado um plano para

execução dos trabalhos proposto pelo projeto. Portanto, busca-se discutir a possibilidade

de se aplicar o sistema utilizado no prédio. 

5.  REVISÃO DE LITERATURA

Um dos pilares do uso eficiente da água é o combate incessante às perdas e aos

desperdícios, no caso do Brasil a média de perdas nos sistemas de abastecimento é de

40%.  Um  sistema  de  abastecimento  de  água  potável  não  deve  ter  como  objetivo

principal  tratar  água para irrigação ou para servir  como descarga para banheiros  ou

outros usos menos nobres. Esses usos podem ser perfeitamente cobertos pelo reuso ou

por água reciclada (MORELLI, 2005).

O conjunto das atividades humanas, cada vez mais diversificado, associado ao

crescimento demográfico, vem exigindo atenção maior às necessidades de uso de água

para as mais diversas finalidades.  Uma das alternativas que se têm apontado para o

enfrentamento  do  problema  é  o  reuso  de  água,  importante  instrumento  de  gestão

ambiental do recurso água e detentor de tecnologias já consagradas para a sua adequada

utilização (PHILIPPI, 2007). 

Segundo a organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), o consumo mundial de

água aumentou mais de seis vezes em menos de um século, mais de que o dobro das

taxas de crescimento da população, e continua a crescer. Segundo MANCUSO et al

(2007) a aceitação pública é o mais crucial dos elementos na determinação do sucesso

ou do insucesso de um programa de reuso de água. 

Em tempos de escassez da água é cada vez mais importante racionalizar seu uso

em edificações. A crescente escassez de diversos recursos naturais induz à procura de

novas fontes ou de alternativas, de um lado, e seu uso racional, de outro. A tecnologia

oferece  respostas  eficazes  quando  o  objetivo  é  diminuir  o  consumo  de  água  em

edificações; é possível fazê-lo sem comprometer a qualidade de vida dos usuários.

A grande vantagem da  utilização da  água de  reuso  é  a  de  preservar  a  água

potável, reservando-a exclusivamente para o atendimento das necessidades que exijam a

sua potabilidade para o abastecimento humano. Também a 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. Outra vantagem relevante do reuso é a eliminação de

descarga  de  esgotos  nas  águas  superficiais,  já  que  há  um tratamento  na  água  e  os

produtos resultantes do processo são destinados para locais adequados.  Também em

locais onde o estágio avançado de falta d’água é muito grande a solução de reuso pode

ser a melhor alternativa.

6. METODOLOGIA UTILIZADA

Foram buscados diversos trabalhos e artigos feitos sobre o tema discutido, de

forma que todo conteúdo relevante encontrado foi aproveitado, seja para a formação do

pensamento crítico sobre o assunto, ou como conteúdo do relatório final. 

O projeto procura abordar a relevância do sistema de reuso no panorama atual,

no qual, sabe-se a necessidade da preservação dos recursos hídricos. 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante a execução do projeto foram realizadas visitas ao prédio do Ibmec a fim

de se conhecer melhor a estrutura da edificação. Dessa forma, foi possível identificar os

pontos  que  necessitavam mudanças  para  a  realização do projeto  de  reuso  de  águas

cinzas.  Em paralelo,  realizaram-se estudos para se  conhecer  melhor  o sistema a ser

implantado no projeto.

No decorrer das visitas foi possível observar que as tubulações de entrada das

águas para as pias e descargas sanitárias eram separadas, dessa forma, a viabilidade

técnica do projeto já se encontrava mais próxima de ser bem-sucedida. Porém, ao se

analisar as tubulações onde se realizava o despejo, não havia separação do efluente,

sendo necessária a realização de obras mais extensas e detalhadas a fim de dividi-las,

para que os fluidos das pias fossem despejados na futura estação de tratamento e levadas

para onde seria armazenada a agua para reuso nas descargas. Também será despejada na

estação de tratamento a água proveniente do sistema de condicionadores de ar, pois, é

facilmente tratada com cloro. 



Como  resultado,  podemos  utilizar  um  sistema  como  foi  implantado

experimentalmente na UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), que funciona da

seguinte maneira, segundo Bazzarella (2005, p. 77-78): 

a) o RSP (reservatório superior de água potável) recebe água potável, a
armazena e depois atende a lavatórios e chuveiros;

b) o  efluente  proveniente  desses  aparelhos  é  então  encaminhado  à
EACB (elevatória de água cinza bruta);

c) a água cinza é bombeada para a estação de tratamento, no primeiro
momento ela passa pelo RAC (reator anaeróbio compartimentado),
onde acontecem reações de estabilização de MO (matéria orgânica) e
sedimentação; ainda no RAC, ocorre a digestão anaeróbia do lodo
aeróbio e do lodo terciário que são recirculados, do decantador e do
filtro terciário respectivamente;

d) segue para o FBAS (filtro biológico aerado submerso);

e) passa pelo DEC (decantador secundário);

f) em sequência pelo FT (filtro terciário);

g) saída da estação de tratamento, a água cinza vai para a desinfecção,
que ocorria dentro da EACT (elevatória de água cinza tratada);

h) agora clorada, a água pronta para ser reutilizada é bombeada para o
RSR (reservatório superior de água de reuso), e daí distribuída para
os vasos sanitários e para os mictórios.

O diagrama pode ser observado a seguir:
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