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RESUMO 

 

 
O conjunto das atividades humanas, cada vez mais diversificado, associado ao 
crescimento demográfico, exige uma crescente demanda de água. Uma das 
alternativas apontadas para minimizar este problema é o reuso da água cinza. Os 
volumes dessas águas são consideráveis, correspondendo de 50 a 80 % do esgoto 
residencial e podem representar uma redução no consumo de água potável, caso seja 
praticado seu reuso. Entretanto esforços para alcançar uma água cinza de qualidade 
são necessários para viabilizá-la como alternativa segura para economia deste 
recurso natural. Assim este trabalho, teve como objetivo discutir a importância do 
reuso das águas cinzas e apontar as diferentes formas de tratamento destas. O 
presente trabalho seguiu os preceitos de um estudo exploratório, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado , após a coleta 
dos dados , foi feita a leitura de todo o material , as principais informações compiladas, 
foram escolhidos 3 artigos que tratam de 3 métodos de tratamento e reuso diferente.  
Os tratamentos por fotocatálise heterogênea, coagulantes químicos combinados e 
tratamento biológico aeróbico apresentaram bons resultados, principalmente na 
redução da carga microbiológica. As propostas de tratamentos dos trabalhos 
estudados atingiram os limites para reuso, conforme a NBR vigente. Confirmando que 
o uso da água cinza pode sim se tornar uma realidade em muitos condomínios e pode 
representar uma redução no consumo de água residencial de até 41%. 
 

Palavras-chave: águas cinzas, reuso de águas, tratamento para água residual 
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ABSTRACT 
 
 

The increasingly diversified set of human activities associated with population growth 
demands an increasing demand for water. One of the alternatives suggested to 
minimize this problem is the reuse of greywater. The volumes of these waters are 
considerable, corresponding to 50 to 80% of the residential sewage and can represent 
a reduction in the consumption of drinking water, if its reuse is practiced. However, 
efforts to achieve quality greywater are necessary to make it viable with a safe 
alternative to the economy of this natural resource. The objective of this work was to 
discuss the importance of the reuse of the greywaters and to point out the different 
ways of treating them. The treatments by heterogeneous photocatalysis combined 
chemical coagulants and aerobic biological treatment presented good results, mainly 
in the reduction of the microbiological load. The treatments proposals of the studies 
studied reached the limits for reuse, according to the current NBR. Confirming that the 
use of gray water may indeed become a reality in many condos and can represent a 
reduction in residential water consumption of up to 41%. 
 

Key words: greywater, water reuse, wastewater treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é uma das substâncias mais abundantes do planeta. Aproximadamente 

70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água que pode ser encontrada 

em três estados físicos: sólido (geleiras), líquido (oceanos e rios), e gasoso (vapor 

d’água na atmosfera). No entanto, menos de 3% deste volume é de água doce, cuja 

maior parte está concentrada em geleiras, restando uma pequena porcentagem de 

águas superficiais para as atividades humanas. (MANUAL DE EDUCAÇÃO PARA 

CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005). 

Segundo Carvalho et al., (2014) um recurso natural essencial para a 

sobrevivência de todas as espécies que habitam a Terra, pois sem água, torna-se 

inviável a vida. Sendo um recurso imprescindível e essencial para a vida humana. 

Aspectos que envolvem a sua conservação e preservação vem sendo alvo de estudos 

científicos, na busca de meios para melhor utilidade, onde tecnologias de 

reaproveitamento são soluções sustentáveis.  

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 (KELMAN, 2003). Uma das alternativas que 

se têm apontado para minimizar o problema é o reuso de água, importante instrumento 

de gestão ambiental do recurso água. 

A água de reuso, ou água cinza, é sinônimo de economia contra o desperdício 

e, ao mesmo tempo, uma forma de preservação ambiental. Esta água corresponde a 

50 a 80 % de esgoto residencial. Geralmente, a água cinza é definida como efluentes 

urbanos que inclui fontes de banhos, chuveiros, lavatórios, máquinas de lavar roupa, 

lava-louças e pias de cozinha (Li et al.,2009).  

A aplicação mais comumente descrita para a reutilização de água cinza é a 

descarga de vasos sanitários, que pode reduzir a demanda de água dentro da 

residência em até 30%. No entanto, a água cinza tem sido considerada para muitas 

outras aplicações, incluindo a irrigação (como muitas vezes contém nutrientes 

valiosos) de gramados em cemitérios, campos de golfe e campi universitários; 

lavagem de veículos; proteção contra fogo; água de alimentação de caldeira; 

produção de concreto, dentre outras aplicações (SELLA et al., 2011).  

A prática de reutilização das águas cinzas consiste em um ato relevante para 

a conservação das águas, o aproveitamento em residências e condomínios das 
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mesmas, visam a reutilização e a economia hídrica principalmente em locais 

altamente urbanizados na tentativa de amenizar o uso desenfreado da água potável 

(GONÇALVES et al., 2006).  

Neste contexto, o presente trabalho visa realizar um levantamento bibliográfico 

sobre a captação, desinfecção e reaproveitamento de águas cinza propondo a 

utilização dessa água como fonte alternativa de abastecimento.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

Compilar informações sobre a importância da utilização de águas cinza no 

âmbito residencial buscando maior sustentabilidade e preservação do meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ESCASSEZ DA ÁGUA 

 

A água é um dos elementos fundamentais para a vida do planeta, para as 

espécies humana, animais e plantas. Sua escassez considerada no passado recente 

como uma hipótese restrita a regiões áridas, assume uma importância estratégica em 

todas as regiões do mundo. A compreensão da água como recurso natural renovável, 

mas limitado foi reconhecida recentemente. No contexto atual os recursos hídricos 

começam a ser entendidos como sinônimo de oportunidade de desenvolvimento, e 

que muito provavelmente será o grande limitador do crescimento humano (ANDREOLI 

et al., 2000) se não dada a devida importância. 

Segundo Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Água 

(ONU 2015), 748 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água potável, e 

até 2030 a população mundial enfrentará um déficit de água de 40 %, caso não haja 

melhora na gestão desse recurso natural. 

A água está extremamente presente no cotidiano dos seres humanos e 

reconhecendo a sua valia, é necessário seu uso adequado. Milhares de pessoas e 

indústrias usufruem deste recurso natural finito de forma errônea, não se valendo do 

reaproveitamento da mesma (CARVALHO et al, 2014). Com a crescente demanda 

dos recursos hídricos para satisfazer às necessidades da população, o problema em 

relação à escassez de água aumentará expressivamente (COUTO et al., 2015). 

Além disso, o aumento da poluição dos mananciais e o desperdício do recurso 

potável colaboram dia a dia para a escassez da água (SELLA, 2011). Diante desse 

cenário, há necessidade de práticas, programas e políticas que auxiliam na 

preservação e conservação do recurso hídrico, sendo o aproveitamento da água da 

chuva e o reuso das águas cinza uma das possibilidades elencadas cientificamente. 

Bazzarela (2005) concorda que, esses fatores são contribuintes para carência 

da água sendo uma das principais fontes de consumo as residências. Vale ressaltar 

que, com o problema de escassez de água, os estudos sobre reuso desse recurso 

natural foram intensificados, destacando como fonte alternativa o reuso de água cinza 

(BLANKY et al., 2015). 

Sella (2011) ainda argumenta que é de fundamental relevância o 

desenvolvimento de tecnologias e soluções alternativas, uma vez que o aumento 
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populacional faz com que a demanda pelos recursos hídricos aumente dia após dia. 

Mesmo que a água seja um recurso renovável, o uso irresponsável pode comprometer 

a sua disponibilidade quantitativa e qualitativa e nesse contexto, o incentivo ao uso 

racional da água é uma forma de prevenir a escassez. 

 

3.2 REUSO DAS ÁGUAS CINZAS 

 

O reuso de águas cinza apresenta-se como uma alternativa de ampliação da 

oferta de água que pode contribuir para a conservação dos recursos hídricos perante 

a escassez da água, não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade (LEITE 

et al., 2017). Contudo, vale destacar que o reuso por outro lado, proporciona a 

substituição de uma água de qualidade superior por outra de qualidade mínima 

necessária à atividade em questão (WEBER et al., 2010b). 

Ao reutilizar essas águas, existem riscos diferenciados de contaminação, 

sendo necessário o tratamento e principalmente a desinfecção para que possam ser 

eliminados microrganismos, que podem ter potencial patogênico. Essas 

contaminações podem ocorrer por meio de aerossóis, da pele e mucosas, ou da 

ingestão acidental decorrente na maioria dos casos de contaminação cruzada entre 

água potável e água de reuso (BLUM, 2003). 

Essas águas são provenientes de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias de 

cozinha, máquinas e tanques de lavar roupas, representando em torno de 50 a 80 % 

da água residual produzida nas residências (LI et al., 2009). Os volumes são 

consideráveis e podem representar uma redução no consumo de água potável, caso 

seja praticado seu reuso (PAULA et al., 2018). 

A figura 1 apresenta a distribuição do consumo de água nas residências e as 

porcentagens que cada ponto representa para a formação da água cinza. 
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Figura 1: Distribuição do consumo de água em unidade residencial unifamiliar. 

 

Fonte: FIESP, 2014. 

A reutilização dessas águas configura uma alternativa positiva para diversas 

finalidades como descarga de vasos sanitários, lavagem de calçadas e ruas, lavagem 

de veículos, irrigação de jardins, irrigação de faixas verdes decorativas ao longo das 

ruas e estradas, construção civil (compactação do solo, controle de poeira, lavagem 

de agregados), limpeza de tubulações, sistemas decorativos tais como espelhos 

d’água, chafarizes, fontes luminosas, entre outras (MAY, 2009).  

A finalidade a qual se destina o reuso das águas cinza deve ter padrões 

mínimos de qualidade dependendo da utilização. Essas águas estão distribuídas em 

quatro classes 1, 2, 3 e 4 e cada classe possui parâmetros básicos para o reuso. A 

classe 1 por exemplo refere-se as águas tratadas e destinadas para lavagem de pisos, 

fins ornamentais como chafariz, descarga de bacias sanitárias e lavagem de veículos. 

A classe 2 são reaproveitadas para construção de edificações envolvendo lavagem 

de agregados, preparação de concreto, controle de poeira e compactação do solo. A 

classe 3 destinam-se ao uso preponderante para irrigação de áreas verdes e rega de 

jardins e por fim, a classe 4 em resfriamento de ar condicionado (FIESP, 2005).   

 O reuso das águas cinza devem ser vistos como uma solução prática e 

eficiente para o gerenciamento racional da água nas áreas urbanas, contando com os 

avanços tecnológicos para melhor desenvolvimento e eficácia da atividade, almejando 

a preservação dos recursos hídricos, do meio ambiente de forma segura a saúde 

populacional (GONÇALVES et al, 2014). 
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Figura 2: Esquema do uso de sistemas de águas cinzas em residências. 

 

Fonte: MAY, 2009. 

 

Conforme estudos realizados, indicadores do consumo de água demonstram 

um elevado índice de consumo provenientes de máquinas de lavar roupas, descargas 

sanitárias e chuveiros, se forem reaproveitadas por meio de sistemas de 

aproveitamento de águas pluviais (AAP) e de reuso de águas cinza (RAC) contribuirão 

para reduções no consumo da água e a escassez da mesma. Haja vista, pesquisas 

apontam que, chuveiros e máquinas de lavar são capazes de gerar em média 18.325 
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L/dia, reutilizadas são passíveis de suprir a necessidade em atividades que não 

exigem água potável, contribuindo para a preservação hídrica e sustentabilidade 

ambiental (SANTANA et al., 2013). 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS CINZAS 

 

As águas cinzas são geralmente compostas, em sua maior parte, de sabão 

ou de outros produtos usados para lavagem do corpo, de roupas e de limpeza em 

geral (JEFFESON et al., 1999). Sua qualidade pode variar de acordo com a localidade, 

nível de ocupação da residência, faixa etária, estilo de vida, classe social, cultural e 

costumes dos moradores (NSW HEALTH, 2002). Vale destacar que, essas águas 

apresentam um teor menor de matéria orgânica e nutriente comparado ao esgoto 

comum, mas podem apresentar esses compostos em nível menos elevado 

(LAZZAROTTO, 2013). 

É preciso salientar ainda que, as águas cinzas são passiveis de 

contaminações das mais variadas formas, pois podem ocorrer situações em que os 

usuários se higienizam no banheiro, lavam ferimentos. Por este fato, é preciso analisar 

os parâmetros das águas captadas tais como: pH, turbidez, odor e cor, óleos e graxas, 

coliformes fecais e totais, demanda biológica de oxigênio (DBO), surfactantes, 

alcalinidade, nitrato, nitrito, fósforo (FIESP, 2005). 

Haja vista que o reuso das águas cinzas demandam de inúmeros cuidados 

para que não cause prejuízos a sociedade e ao meio ambiente, alguns critérios 

direcionam o programa de reuso como: a preservação do meio ambiente, quantidade 

suficiente para o uso devido, atendimento às exigências voltadas para a atividade a 

qual se destina e a preservação da saúde dos usuários (FIESP, 2005). 

Deste modo, as águas já utilizadas que estiverem em conformidade com os 

padrões estabelecidos para reuso, serão tratadas e armazenadas para fins dos quais 

não demandam a água potável (SILVA et al., 2010). 

 

3.3.1 Características físicas 

 

Partículas de terra, areia, cabelo e fibras de roupas são exemplos de fontes 

de material sólido responsáveis por alterar os valores de turbidez, sólidos totais e 
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sólidos suspensos. O conteúdo dessas partículas e coloides podem levar ao 

entupimento de sistemas de coleta, tratamento e distribuição de águas cinzas (MAY, 

2009).  

Bazzarella (2005) relata que a turbidez e os sólidos em suspensão conferem 

um aspecto desagradável as águas cinzas, além de prejudicar a desinfecção das 

águas servindo como escudo para os micro-organismos. 

 

3.3.2 Características químicas 

 

 As características químicas das águas cinzas são obtidos com base nos 

compostos nitrogenados, compostos fosforados, compostos orgânicos, além de 

parâmetros como pH, OD, condutividade, alcalinidade, dureza, cloreto e óleos e 

graxas. Cerca de 80% do nitrogênio presente no esgoto doméstico é proveniente da 

urina (MAY, 2009). 

 Nas águas cinzas o pH depende do ponto de coleta do efluente e também do 

pH da água de abastecimento. Produtos químicos como sabão podem interferir no pH 

das águas cinzas, deixando-as com pH alcalino (MAY, 2009). O mesmo pode ser 

observado para todos os outros compostos e parâmetros, sempre serão variáveis 

devido aos diferentes produtos utilizados (MAY, 2009). 

 

3.3.3 Características microbiológicas 

 

 Embora as águas cinzas não possuam contribuição dos vasos sanitários, de 

onde provém a maior parte dos micro-organismos patogênicos, algumas atividades 

como limpeza das mãos após ir ao banheiro, lavagem de roupas fecalmente 

contaminadas ou o próprio banho (OTTOSON et al., 2003), são algumas das possíveis 

fontes de vírus, bactérias, protozoários e helmintos que podem trazer riscos de 

contaminação aos usuários que estejam expostos às águas residuais não tratadas 

(MAY, 2009). 
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3.4 CONSCIENTIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO REUSO DA ÁGUA 

 

Diante do exposto é de suma relevância que os cidadãos tenham 

discernimento do desperdício hídrico e a poluição dos mananciais e rios, pois a 

conduta inadequada da população ocasionará prejuízos a todos, a curto e longo 

prazo. Deste modo, com o aumento da população e aumento da demanda do recurso 

hídrico, se faz necessário desenvolver alternativas que possam buscar aproveitar a 

água para evitar a escassez (SELLA, 2011). 

Vale destacar que, a preservação e a conservação ambiental não é somente 

responsabilidade da União, Estados e munícipios, mas compete a todos os cidadãos 

para preservar um meio ambiente sadio e adequado a toda a população. Assim sendo, 

a Constituição Federal (1988), prevê expressamente que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 Portanto, a conscientização da população com o reuso de água é de extrema 

relevância, é necessário que medidas concretas sejam realizadas para economia da 

água e o reaproveitamento possa atender aos diferentes setores industrial, agricultura 

e no consumo humano diário (CARVALHO et al., 2014). 

 Carvalho et al., 2014 afirmam que é urgente a implementação do uso racional 

da água e a preservação das fontes de água, abrangendo os mecanismos, tais como 

políticas efetivas para os recursos hídricos e seu uso adequado adoção obrigatória do 

uso da água adequada, tratamento de esgoto doméstico e industrial, e práticas de 

reutilização.  

                Há urgência por formas alternativas do uso consciente da água. Em países 

como Japão, EUA, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Israel as águas cinzas já são 

utilizadas como fonte alternativa de água para usos não potáveis (MAY, 2009). No 

Brasil, já existem algumas aplicações de sistemas de reuso de águas cinzas para 

consumo não potável em condomínios residenciais (BRANCATELLI, 2007), mas essa 

medida deve expandir para inúmeros condomínios afim de que se amenize o 

desperdício e promova a economia dos recursos hídricos. 
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3.5 SISTEMAS DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS CINZA 

 

A implantação nas áreas residenciais de meios que reaproveitam as águas 

dos efluentes do chuveiro, banheiras, lavatórios e máquinas de lavar, para fins não 

potáveis, são de suma relevância, pois contribuem para o reuso e conservação das 

águas de forma a auxiliar na sustentabilidade do planeta (REZENDE, 2016). 

Sendo assim, é preciso que as águas, denominadas de cinzas sofram um 

processo de tratamento, pois mesmo que não tenham contato diretamente com fezes 

e urinas mesmo assim possuem impurezas, as quais devem ser eliminadas por meio 

do tratamento seguida de análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

(REZENDE, 2016). 

A aplicabilidade do sistema de reuso de águas cinza (RAC) no âmbito 

residencial é significativa e consiste numa economia da água potável considerável, 

confirmando ser uma ferramenta eficaz na preservação dos recursos hídricos. 

Para melhorar a qualidade da água cinza para reuso, são propostos diferentes 

tratamentos, desde processos simples, como filtros de areia, até processos mais 

complexos, como reatores biológicos. Cabe destacar que a maioria dos tratamentos 

é precedida por uma separação sólido-líquido, seguida de uma desinfecção como pós-

tratamento (LI et al., 2009). 

De acordo com Pidou et al. (2008), os processos físicos e biológicos podem 

ser insuficientes para o tratamento, motivando então estudos sobre a utilização de 

processos químicos para alcançar os valores ótimos de qualidade para o reuso dessa 

água. 
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4 ARTIGO 

 
A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO E REUSO DAS ÁGUAS CINZAS NO 

ÂMBITO RESIDENCIAL 
 

SILVA, L. A.1 

RUAS, E. A.2 

RESUMO 

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

crescimento demográfico, exige uma crescente demanda de água. Uma das 

alternativas apontadas para minimizar este problema é o reuso da água cinza. Os 

volumes dessas águas são consideráveis, correspondendo de 50 a 80 % do esgoto 

residencial e podem representar uma redução no consumo de água potável, caso seja 

praticado seu reuso. Entretanto esforços para alcançar uma água cinza de qualidade 

são necessários para viabilizá-la como alternativa segura para economia deste 

recurso natural. Assim este trabalho, teve como objetivo discutir a importância do 

reuso das águas cinzas e apontar as diferentes formas de tratamento destas.  O 

presente trabalho seguiu os preceitos de um estudo exploratório, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado , após a coleta 

dos dados, foi feita a leitura de todo o material , as principais informações compiladas. 

Foram escolhidos 3 artigos que tratam de 3 métodos de tratamento e reuso diferente.  

Os tratamentos por fotocatálise heterogênea, coagulantes químicos combinados e 

tratamento biológico aeróbico apresentaram bons resultados, principalmente na 

redução da carga microbiológica. As propostas de tratamentos dos trabalhos 

estudados atingiram os limites para reuso, conforme a NBR vigente. Confirmando que 

o uso da água cinza pode sim se tornar uma realidade em muitos condomínios e pode 

representar uma redução no consumo de água residencial de até 41%. 
 

Palavras-chave: águas cinzas, reuso, tratamento para água residual 
 

ABSTRACT 

The increasingly diversified set of human activities associated with population growth 
demands an increasing demand for water. One of the alternatives suggested to 
minimize this problem is the reuse of greywater. The volumes of these waters are 
considerable, corresponding to 50 to 80% of the residential sewage and can represent 
a reduction in the consumption of drinking water, if its reuse is practiced. However, 
efforts to achieve quality greywater are necessary to make it viable with a safe 
alternative to the economy of this natural resource. The objective of this work was to 
discuss the importance of the reuse of the greywaters and to point out the different 
ways of treating them. The treatments by heterogeneous photocatalysis combined 
chemical coagulants and aerobic biological treatment presented good results, mainly 
in the reduction of the microbiological load. The treatments proposals of the studies 
studied reached the limits for reuse, according to the current NBR. Confirming that the 
use of gray water may indeed become a reality in many condos and can represent a 
reduction in residential water consumption of up to 41%. 
Key words: greywater, reuse, wastewater treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é uma das substâncias mais abundantes do planeta. 

Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água que pode 

ser encontrada em três estados físicos: sólido (geleiras), líquido (oceanos e rios), e 

gasoso (vapor d’água na atmosfera). No entanto, menos de 3% deste volume é de 

água doce, cuja maior parte está concentrada em geleiras, restando uma pequena 

porcentagem de águas superficiais para as atividades humanas. (MANUAL DE 

EDUCAÇÃO PARA CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005). 

É um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies que 

habitam a Terra, pois sem água, torna-se inviável a vida. Sendo um recurso 

imprescindível e essencial para a vida humana, aspectos que envolvem a 

conservação e sua preservação vem sendo alvo de estudos científicos que visam, a 

busca de meios para melhor utilização, onde tecnologias de reaproveitamento são 

soluções sustentáveis (CARVALHO et al, 2014).  

A água de reuso, ou água cinza, é sinônimo de economia contra o desperdício 

e, ao mesmo tempo, uma forma de preservação ambiental. Esta água correspondendo 

de 50 a 80 % de esgoto residencial. Geralmente, a água cinza é definida como 

efluentes urbanos que inclui fontes de banhos, chuveiros, lavatórios, máquinas de 

lavar roupa, lava-louças e pias de cozinha (Li et al.,2009).  

A aplicação mais comumente descrita para a reutilização de água cinza é a 

descarga de vasos sanitários, que pode reduzir a demanda de água dentro da 

residência em até 30%. No entanto, a água cinza tem sido considerada para muitas 

outras aplicações, incluindo a irrigação (como muitas vezes contém nutrientes 

valiosos) de gramados em cemitérios, campos de golfe e campi universitários; 

lavagem de veículos; proteção contra fogo; água de alimentação de caldeira; 

produção de concreto, dentre outras aplicações (SELLA et al., 2011).  

A prática de reutilização das águas cinzas consiste em um ato relevante para 

a conservação das águas, o aproveitamento em residências e condomínios das 

mesmas, visam a reutilização e a economia hídrica principalmente em locais 

altamente urbanizados (GONÇALVES et al., 2006) na tentativa de amenizar o uso 

desenfreado da água potável. Sendo assim o presente trabalho visa como objetivo 

realizar um levantamento bibliográfico sobre a captação, desinfecção e 
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reaproveitamento de águas cinza propondo a utilização dessa água como fonte 

alternativa de abastecimento.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio 

de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado. 

As bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Science Direct 

serviram como instrumento para coleta de dados, a partir das seguintes palavras 

chaves: águas cinzas, reuso, tratamento de água de residuais. 

Após a coleta dos dados, foi feita a leitura de todo material, as principais 

informações foram compiladas. Foram escolhidos 3 artigos que tratam de três 

métodos diferentes para tratamento das águas cinzas e realizada uma análise 

descritiva das mesmas buscando estabelecer uma compreensão sobre o tema.  

 

 1˚ Métodos de tratamentos propostos para desinfecção das águas cinzas por 

TEODORO et al., 2017, PAULA et al., 2018 e MAY et al., (2008). 

 

Tratamento de água cinza por fotocatálise heterogênea 

 

Teodoro et al., (2017), estudaram a desinfecção de água cinza por fotocatálise 

heterogênea utilizando um reator fotoquímico preenchido com pequenos cilindros de 

vidro do tipo Pyrex com TiO2 fixado, utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio 

como fonte de radiação, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3: Reator fotocatalítico para o emprego de Dióxido de Titânio. 

 

Fonte: TEODORO et al., 2017. 
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Água de lavatórios, máquina de lavar e do banho compunham a água cinza 

utilizada nos experimentos. Para os testes de desinfecção foram utilizados os 

processos radiação ultravioleta, água oxigenada, radiação ultravioleta/dióxido de 

titânio, radiação ultravioleta/água oxigenada e radiação ultravioleta /dióxido de titânio 

/água oxigenada, e coliformes totais, Escherichia coli, enterococos e Pseudomonas 

aeruginosa foram os microrganismos analisados. 

De maneira complementar, foram realizadas análises de Demanda Química 

de Oxigênio (DQO), com o intuito de verificar a remoção de matéria orgânica pelos 

processos fotocatalíticos.  

  

2˚ Tratamento de água cinza por uso combinado de coagulantes químicos 

(PAULA et al., 2018). 

 

 Com a crescente demanda e escassez de água são necessários esforços para 

viabilizar fontes alternativas de abastecimento. Diante disso Paula et al., (2018) 

buscaram otimizar o tratamento de água cinza a partir do uso combinado dos 

coagulantes químicos, sulfato de alumínio e cloreto férrico para possibilitar o reuso da 

água tratada. 

Para o teste de coagulação foi utilizado o equipamento Jar Test (Milan®, 

modelo JT-203/6) com seis cubas, e cada amostra contendo 1 L de água cinza. O 

ciclo de aplicação dos coagulantes foi o mesmo proposto por Paula et al., (2018), 

adotando as seguintes velocidades: 100 rpm (1,67s-1) durante 2 min para rotação 

rápida, seguida de uma mistura lenta de 20 min a 40 rpm (0,67s-1). Os coagulantes 

químicos foram colocados simultaneamente nos recipientes com água cinza a ser 

tratada, imediatamente após o início do teste. 

Após o tratamento foram avaliados os parâmetros: pH, turbidez, cloro residual 

e coliformes termotolerantes. Todos os ensaios foram realizados em triplicatas e 

comparados com uma amostra de referência, sem tratamento. 

 

3˚ Tratamento de água cinza por sistema de tratamento biológico aeróbio (MAY 

et al., (2008). 
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May et al., (2009) pesquisaram um sistema de tratamento de água cinzas por 

meio biológico. A unidade experimental de tratamento de águas cinzas constou de um 

sistema de tratamento biológico aeróbio. Especificamente, foi utilizado um reator 

biológico de contato (RBC). As bactérias aeróbias, responsáveis pela biodigestão das 

cargas poluentes, se aglomeram nas superfícies dos discos e, quando estes giram, 

por estarem parcialmente submersos, promovem ciclicamente a aeração e imersão 

das colônias de bactérias no efluente. Os discos foram montados lado a lado, num 

eixo horizontal, com afastamento de 5 a 12 mm, formando grandes cilindros que 

giravam a uma velocidade de 1,0 a 1,6 rpm. O sistema experimental de tratamento foi 

integrado por tanque de equalização, reator biológico de contato, reservatório de 

decantação, filtro de areia de pressão e unidade de desinfecção com cloro, como pode 

ser observado na figura 4. 

 

Figura 4: Esquema da unidade experimental utilizada para tratamento de 

águas cinzas. 

 

Fonte: MAY et al., (2009). 

 

O efluente proveniente dos pontos de coleta era encaminhado ao reservatório 

de equalização. Posteriormente, direcionado ao RBC onde ocorria a degradação da 

matéria orgânica, logo após, conduzido ao decantador, onde ocorria a sedimentação 

do lodo. Em seguida, as águas cinzas tratadas eram conduzidas ao filtro de areia de 

pressão e, logo após serem filtradas, eram desinfetadas com hipoclorito de sódio a 

uma concentração de cloro ativo de 2% a 2,5% p/p. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1˚ Tratamento de água cinza por fotocatálise heterogênea (TEODORO et al.; 

2017). 

Na tabela abaixo pode ser observada a inativação de diferentes 

microrganismos (coliformes totais, Escherichia coli, enterococous e Pseudomonas 

aeruginosa), em diferentes tempos, pelos diferentes processos (radiação ultravioleta, 

água oxigenada, radiação ultravioleta/dióxido de titânio, radiação ultravioleta /água 

oxigenada e radiação ultravioleta/dióxido de titânio/água oxigenada). 

 

Tabela 1: Inativação dos microrganismos coliformes totais, enterococous e P. 

aeruginosa após tratamentos com H2O2, UV/TiO2, UV/TiO2/H2O2, UV, UV/H2O2 

 Microrganismos 

Tratamentos 

Coliformes Totais Enterococous Pseudomonas 
aeruginosa 

Tempo 
(min) 

Inativaçã
o (log) 

Tempo 
(min) 

Inativaç
ão (log) 

Tempo 
(min) 

Inativaç
ão (log) 

H2O2 - - 120 0,75 - - 
 

UV/TiO2 120 2,5 90 2,75 120 1,5 

UV/TiO2/ H2O2 60 5,5 40 2,75 60 3,5 

UV 120 1,5 120 1,5 120 2,0 

UV/H2O2 90 5,5 40 2,75 60 3,5 

Fonte: TEODORO et al., 2017. 

 

Como pode ser observado na tabela para inativação de coliformes totais todos 

os processos mostraram ser eficazes na inativação, com exceção do processo 

utilizando apenas H2O2.  Destacam-se principalmente os processos utilizando 

UV/TiO2/H2O2 e UV/H2O2, sendo o primeiro capaz de inativar em menor tempo, 60 e 

90 minutos respectivamente. 

Este resultado está de acordo com o obtido com por Paleologou et al., (2007), 

em que o processo UV/TiO2/H2O2 também foi mais eficiente para inativação de 

coliformes. 

Para inativação de enterococous, os processos UV/H2O2 e UV/TiO2/H2O2 

novamente foram os mais eficientes e atingiram a inativação total em 40 minutos de 
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experimento. Além deles, o processo UV/TiO2 também alcançou inativação total, 

porém em 90 minutos. 

Para Pseudomonas aeruginosa os testes realizados com UV/H2O2 e 

UV/TiO2/H2O2, apresentaram a maior inativação, ambos em 60 minutos.Estudos 

realizados por Robertson et al., (2005), mostraram que a radiação direta UV também 

foi mais efetiva para remoção de Pseudomonas aeruginosa, esse resultado corrobora 

com os resultados obtidos por Teodoro et al., (2017). 

Diante dos resultados obtidos por Teodoro e colaboradores pode-se concluir 

que o uso de fotocatálise heterogênea é um método eficaz na inativação de 

microrganismos patogênicos sendo adequado para a desinfecção de águas cinzas, 

necessária para garantir a segurança de sua reutilização, principalmente em 

aplicações com potencial de exposição humana. 

 

2˚ Tratamento de água cinza por uso combinado de coagulantes químicos 

(PAULA et al., 2018). 

 

Os limites aceitáveis para os parâmetros de qualidade, considerando o reuso 

da água cinza tratada, foram definidos a partir da Norma Brasileira (NBR) nº 13969 

(ABNT, 1997) e de Sauthuk et al. (2005). 

Os resultados apresentados no quadro 1 compara os valores obtidos após o 

tratamento com os valores de água cinza sem tratamento. 

 

Tabela 2: Resultados obtidos após tratamento 

Parâmetros S/ tratamento C/ tratamento 

Turbidez (UNT) 155,6 8,95 

pH 7,10 5,20 

Clor residual (mg/L) 2,94 0,42 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) 33,0 0,00 

Fonte: PAULA et al., 2018. 

 

No estudo realizado por Paula et al., (2018) , houve um consumo total de 

coagulantes químicos de 0,585 g.L-1 para uma remoção de turbidez de 94,24% e 

redução de pH de 7,1 para 5,6. Vale destacar que o tratamento sob condições 

otimizadas diminuiu, consideravelmente, o cloro residual em 85% e os coliformes 
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termotolerantes em 100%. Acredita-se que esse efeito foi causado pela sedimentação 

dos flocos em conjunto, efeito conhecido como varredura. 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, o tratamento reduziu a 

turbidez a valores ideais para o reuso da água em descarga de bacias sanitárias 

(Classe 3 — NBR nº 13969) e para irrigação por sistemas pontuais (Classe 4 — NBR 

nº 13969). Por outro lado, os limites estabelecidos por Sauthuk et al. (2005) para pH 

e turbidez não foram atendidos em nenhuma das classes, porém coliformes 

termotolerantes e cloro residual atenderam as três classes. 

Os resultados obtidos pelos pesquisadores, apontam a viabilidade do reuso 

da água cinza, principalmente, por beneficiar o meio ambiente por meio da redução 

das cargas poluentes e dos volumes de água captada (WEBER et al., 2010). 

Por meio do processo de coagulação-floculação, constatou-se melhora 

significativa na qualidade da água residual, alcançando os limites necessários para o 

reuso em atividades que não exigem água potável. A combinação dos coagulantes 

químicos potencializou o tratamento e, com esse processo, verificou-se uma remoção 

de impurezas por varredura, com a formação de flocos muito bem definidos. Esses 

resultados explicam a elevada remoção de turbidez, coliformes termotolerantes e cloro 

residual observada no tratamento. 

 

3˚ Tratamento de água cinza por sistema de tratamento biológico aeróbio (MAY 

et al., (2008). 

 

Durante o período de monitoramento do sistema experimental de tratamento 

das águas cinzas por sistema de tratamento biológico aeróbio, a temperatura 

ambiente oscilou entre 17 a 27 °C e não foram detectados odores desagradáveis nas 

amostras de águas cinzas. 

A qualidade das águas cinzas tratadas obtida na saída do RBC foi excelente, 

permitindo reuso para, por exemplo, irrigação de jardins e plantas ornamentais, e para 

a limpeza de calçadas e pátios. Na etapa de filtração e desinfeção não ocorreu 

eficiência significativa na remoção de poluentes. Porém, a desinfeção foi necessária 

para controlar quaisquer organismos patogênicos presentes nas águas cinzas já 

tratadas e para manter um residual de cloro.  
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Tabela 3: Médias dos resultados obtidos no tratamento das águas cinzas 

Parâmetros Bruta 
Saída do 

RBC 
Clorada 

Clorada e 

filtrada 

Cor (uC) 124 11 7 6 

Turbidez (UNT) 67,5 1,7 1,4 1,2 

ST (mg/L) 517 491 488 426 

SST (mg/L) 68 5 4 4 

pH 7,4 6,9 6,8 6,8 

DBO (mg/L) 150 <10 <10 <10 

DQO (mg/L) 249 34 36 34 

Coliformes totais 

(UFC/100mL) 
1,4x104 303 <2 <2 

Coliformes 

termotolerantes 

(UFC/100mL) 

6,3x103 9 <2 <2 

Fonte: PAULA et al., 2018. 

 

No quadro 2 apresentado anteriormente estão descritos os resultados dos 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos obtidos no tratamento das águas 

cinzas. Como pode ser observado a maior porcentagem de remoção de cor foi obtida 

na saída do RBC, e foi de 91,1%. Já a remoção no filtro de areia, foi de apenas 36,6%. 

A média dos resultados de turbidez obtidos no RBC foi de 1,7 UNT, o que significa 

uma remoção de 97,5% e, após a filtração, uma média de turbidez de 1,4 UNT e 

remoção de 17,6%. 

Em relação à média para sólidos suspensos totais no efluente bruto foi de 68 

mg/L e, após a filtração de 4 mg/L, significando uma redução de 94,1%. Todas as 

análises de DBO realizadas após a saída do RBC apresentaram resultados inferiores 

a 10 mg/L. A remoção de matéria orgânica no sistema de tratamento adotado foi 

bastante significativa, atingindo remoções de DBO e DQO de 93,4% e 86,3%, 

respectivamente. 

As concentrações de coliformes totais e termotolerantes nas águas cinzas é 

bastante elevada tornando seu uso, sem tratamento, inadequado, face ao grande risco 

potencial de contato humano direto. A média da concentração de coliformes totais e 

termotolerantes foi respectivamente de 1,4x104 UFC/100mL e 6,3x103 UFC/100mL e 
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as reduções foram bastante significativas nas amostras coletadas na saída do RBC, 

com valores de 303 UFC/100mL e 9 UFC/100mL representando uma redução de 

97,8% para coliformes totais e 99,8% para coliformes termotolerantes.  

Nas amostras coletadas após a desinfeção, a concentração de coliformes 

totais e termotolerantes foi menor do que 2 UFC/100mL, mesmo assim a desinfeção 

foi indispensável para a inativação de quaisquer patógenos presentes nas águas 

cinzas e principalmente, para a obtenção do residual de cloro.  

No sistema experimental de tratamento pode-se verificar que a maior 

eficiência na remoção de poluentes foi obtida no RBC. Nas amostras de águas cinzas 

coletadas na saída do RBC foi observada uma redução na cor de 91,1%, na turbidez 

de 97,5%. Já nas análises de DBO, todas as amostras coletadas na saída do RBC 

apresentaram concentrações menores que 10mg/L e DQO média de 34mg/L. 

O sistema de filtração utilizado para o tratamento das águas cinzas não 

apresentou grande eficiência. Entretanto a desinfeção das águas cinzas foi de 

extrema importância para a inativação de quaisquer patógenos presentes e, 

principalmente, para a obtenção de residual de cloro. 

A qualidade das águas cinzas tratadas obtidas no sistema experimental de 

tratamento utilizado, atendeu aos padrões mínimos de qualidade exigidos para usos 

na descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos e calçadas, na irrigação de jardins, 

na manutenção de lagos e canais para fins paisagísticos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Como exposto neste trabalho, com a crescente demanda e escassez de água 

são necessárias medidas que viabilizem fontes alternativas de abastecimento. A água 

cinza se mostra como uma alternativa importante e viável para o suprimento de água. 

Os estudos realizados por May et al., (2009), Teodoro et al., (2017) e Paula et 

al., (2018) mostraram que três métodos diferentes de tratamento de água cinza 

(fotocatálise heterogênea, tratamento por coagulantes químicos combinados e por 

tratamento biológico aeróbico) foram eficazes para melhorar a qualidade da água 

cinza, apresentaram todos bons resultados em relação a turbidez mas, principalmente 

na redução da carga microbiológica. 

Os estudos mostram que o uso da água cinza pode sim se tornar uma realidade 

em muitos condomínios. As propostas de tratamentos atingiram os limites para reuso, 
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conforme a NBR nº 13969 (ABNT, 1997), o que pode representar uma redução no 

consumo de água residencial de até 41%, conforme o consumo indicado pela USEPA 

(1992), mostrando assim a viabilidade da água cinza tratada em reuso doméstico e 

como ferramenta eficaz na preservação dos recursos hídricos. 

O valor do investimento inicial para a implantação do sistema de reúso é de 

cerca de R$ 13.496,68. O valor dos custos de manutenção são estimados em R$ 

14,95 mensais e a economia de água é de 20,99 m³/mês justificando o investimento. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 13969: 
tanques sépticos: unidades de tratamento complementar e disposição final 
dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 
1997. 
 
CARVALHO, N. L.; BARCELLOS, A. L.; HENTZ, P. Tecnologias para reutilização de 
águas residuárias. Revista Gedecon, v.2, n.2, p. 16-31, 2014. 
 
GONÇALVES, R. F.; REBOUÇAS, T. C.; OTÁROLA, M. D.; BIANCHI, G.; 
BAZZARELLA, B. B. Caracterização e tratamento de diferentes tipos de águas 
residuárias de origem residencial após segregação. Apresentado em: Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 30, Punta del Este, 26-30 nov. 
2006. 
 
LI, F.; WICHMANN, K.; OTTERPOHL, R. Review of the technological approaches for 
grey water treatment and reuses. Science of the Total Environment, v. 407, p. 
3439-3449, 2009. https://doi. org/10.1016/j.scitotenv.2009.02.004. 
 
CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers 
International/ MMA/ MEC/ IDEC, 160 p, 2005. 
 
MAY, S. Caracterização, tratamento e reuso de águas cinzas e aproveitamento 
de águas pluviais em edificações. 91p.Tese (Doutorado) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
 
PALEOLOGOU, A.; HARIDIMOS, M.; NIKOLAOS, P.X.; MOYA, A. Disinfection of 
water and wastewater by TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation. 
Catalysis Today, v. 129, p. 136-142, 2007. 
 
PAULA, H. M.; FERNANDES C. E. Otimização do tratamento de água cinza a partir 
do uso combinado de coagulantes químicos. Eng Sanit Ambient, v. 23 n.5, p 951-
961, 2018. 
 
ROBERTSON, J.M.C.; ROBERTSON, P.K.J.; LAWTON, L.A. A comparison of the 
effectiveness of TiO2 photocatalysis and UVA photolysis for the destruction of three 



39 
 

 

pathogenic microorganisms. Journal of Photochemistry and Photobiology A, v. 
175, p. 51-56, 2005. 
 
SELLA, M. B. Reuso de águas cinzas: avaliação da viabilidade da implantação 
do sistema em residências. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2011. 
 
SAUTHUK, C.; FARINA, H.; HESPANHOL, I.; OLIVEIRA, L.H.; COSTI, L.O.; ILHA, 
M.S.O.; GONÇALVES, O.M.; MAY, S.; BONI, S.S.N.; SCHMIDT, W. Conservação e 
Reuso de água em Edificações. São Paulo: Prol. 2005. 
 
TEODORO, A.; BONCZ, M. A.; PAULO, P. L.; JUNIOR, A. M. Desinfecção de água 
cinza por fotocatélise heterogênea. Eng Sanit Ambient. V.22 n.5, 1017-1026, 2017. 
 
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). Guidelines for water 
reuse. EPA/625/R-92/004. Washington, D.C.: Office of Water, 1992. 
 
WEBER, C.C.; CYBIS, L.F.; BEAL, L.L. Conservação da água aplicada a uma 
indústria de papelão ondulado. Revista Engenharia Santiária e Ambiental, v. 15, 
n. 3, p. 291-300, 2010a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

ANEXO A – Normas para publicação 
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