
XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

 
Análise do potencial de reaproveitamento de águas cinzas em 

restaurantes da Universidade Tiradentes, polo Farolândia 
 

Anny Karollinny Santos Nascimento1; Riquele Almeida Santos2; Ana Carla da Silva Nogueira3 & Erwin 
Henrique Menezes Schneider4 

  
RESUMO: A variabilidade temporal e espacial da disponibilidade hídrica e a carência de sistemas 
de tratamento de águas residuárias associados ao modelo de desenvolvimento dominante, onde 
predomina-se o desperdício e exploração dos recursos naturais mediante sua conservação, 
destacam-se como grandes responsáveis à redução do volume e da qualidade de água dos corpos 
hídricos. Dessa forma, para se fazer frente a essas pressões exercidas sobre os recursos hídricos, 
principalmente em bacias urbanas, tem-se buscado a sustentabilidade no ciclo de água através de 
uma mudança da gestão de sua oferta, para a gestão de sua demanda, através de ações de 
aproveitamento de águas de chuva, reuso de águas residuárias, entre outros. É sob esse contexto 
que o presente trabalho se propôs apresentar e avaliar o potencial de reuso do efluente das pias 
dos restaurantes do Campus Universitário Tiradentes, no bairro Farolândia/Aracaju, bem como os 
cuidados necessários à implantação desses sistemas. Os resultados mostraram que o reúso dessas 
águas é viável, desde que haja um projeto para este fim e seja respeitado as restrições de seus 
usos. 
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INTRODUÇÃO 

A realidade hídrica do estado de Sergipe encontra-se em estado emergencial, onde as bacias 
hidrográficas de dominialidade estadual encontram-se em elevado nível de estresse hídrico 
(SERGIPE, 2015a, 2015b, 2015c). Destacam-se como causas desta situação, além da variabilidade 
geográfica e temporal da água, os efeitos antrópicos, como a exploração imprudente dos recursos 
naturais e variações climáticas causadas pelas diversas formas de poluição ambiental. 

É importante observar que após feito o balanço hídrico entre disponibilidade e demanda, o 
estado de Sergipe apresenta alguns superávits devido a demanda captada nos rios São Francisco 
e Rio Sergipe (SERGIPE, 2015a). Contudo, as demais bacias apresentam comprometimentos 
envolvidos com os atendimentos e, sobretudo, com a possibilidade limitada de incrementar 
significativamente suas disponibilidades, em se tratando de águas superficiais. 

Foi devido a problemas como esses e na busca de saná-los, além de desenvolver a 
conscientização da população e entidades públicas e privadas sobre o tema, que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) estabeleceu os três pilares para o desenvolvimento sustentável – social, 
econômico e ambiental –, pois, para que haja a conservação dos recursos naturais, é preciso bem 
mais que apenas o impedimento de utilização dos mesmos, é necessário que haja boas condições 
de trabalho e dignidade de vida para todos (ESTENDER e PITTA, 2008).  

Paralelo a isso, no ano de 2015, a ONU criou a Agenda 2030, a qual apresenta os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, construídos em virtude do sucesso dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e agregou novos temas, como a mudança global do clima, 
desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, entre outros. Dentre os pilares 
apresentados ao desenvolvimento sustentável, destaca-se, com fim do presente trabalho, o sexto 
pilar, que trata de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 
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todos. Esse pilar trata essencialmente de trabalhar a conscientização sobre casos como a 
importância de ofertar água de qualidade para consumo, uma vez que uma média de cinco mil 
crianças morre de doenças evitáveis relacionadas à água e saneamento, além de abarcar a 
necessidade do reaproveitamento de águas, pois aproximadamente 70% de toda água disponível 
é usada para irrigação (ONU, 2019).  

Nesse contexto, a edificação sustentável procura a interação entre o ser humano e o meio 
ambiente, resultando em uma considerável diminuição em sua degradação, através do uso de 
resíduos, materiais reciclados, matérias-primas renováveis, ou materiais sem componentes tóxicos, 
e tecnologias que não causem danos ao meio ambiente, tornando-se uma construção que busca 
sua auto sustentabilidade e, nessas condições, o conceito de “substituição de fontes” mostra-se 
como a alternativa mais plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, liberando as águas 
de melhor qualidade para usos mais nobres (FIORI et al., 2006).  

Pensando em médio e grande prazo, caso ocorra a falta de água de qualidade para consumo 
e a oferta não atenda a demanda, o reuso da água vem sendo um assunto bastante discutido como 
alternativa a este problema. Com isso houve a necessidade de se desenvolver novas tecnologias 
que possam servir como alternativa no tratamento e reutilização de águas em atividades que não 
seja obrigatório o uso de água tratada, seria uma solução alternativa ao grande crescimento 
populacional e seus recorrentes problemas. Uma delas é o reaproveitamento de as águas cinzas, 
que são aquelas que possuem baixo teor de matéria orgânica – provenientes de pias, tanques, 
lavabos e chuveiros – e que, devidamente tratadas, podem ser utilizadas para fins não potáveis. 

Segundo Oliveira e Lovo (2018), o reuso da água em edificações é perfeitamente possível, 
desde que seja projetado para este fim, respeitando todas as diretrizes a serem analisadas, ou seja, 
evitar que a água reutilizada seja misturada com a água tratada e não permitir o uso da água 
reutilizada para consumo direto, preparação de alimentos e higiene pessoal. Porém, a qualidade 
necessária para atender aos usos previstos deve ser rigorosamente avaliada, para a garantia da 
segurança sanitária. 

Jefferson et al. (1999), Eriksson et al. (2002) e Ottoson e Stenstrom (2003) classificam águas 
cinzas como águas servidas residenciais originadas de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias de 
cozinha máquinas e tanques de lavar roupas. Já Christova-Boal et al. (1996) e Nolde (1999) não 
incluem como águas cinzas o efluente proveniente de cozinhas, por considera-lo altamente poluído, 
putrescível e com inúmeros compostos indesejáveis, como óleos e gorduras; o que torna essencial 
a associação dessas tecnologias com sistemas de tratamento de efluentes. 

Dessa forma, configuração básica de um sistema de utilização de água cinza seria o sistema 
de coleta de água servida, do subsistema de condução da água (ramais, tubos de queda e 
condutores), da unidade de tratamento da água (por exemplo, gradeamento, decantação, filtro e 
desinfecção) e do reservatório de acumulação. Pode ainda ser necessário um sistema de recalque, 
o reservatório superior e a rede de distribuição (SANTOS, 2002). 

Visto isso, o presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de apresentar e avaliar o 
potencial de reuso do efluente das pias dos restaurantes do Campus Universitário Tiradentes, no 
bairro Farolândia/Aracaju, bem como os cuidados necessários à implantação desses sistemas.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Universidade Tiradentes, polo Farolândia, localiza-se na cidade Aracaju, Sergipe e está 
inserida dentro da bacia hidrográfica do rio Sergipe, na Unidade de Planejamento Poxim. O presente 
trabalho teve como área de estudo o seu centro de vivência (mini shopping), como apresentado na 
Figura 1, o qual contém cerca de 15 estabelecimentos alimentares, dentre restaurantes e 
lanchonetes. 

Para quantificar o volume de efluente gerado por estabelecimento inicialmente fez-se um 
levantamento por meio de entrevista do número e o tipo de refeições diárias servidas (lanches ou 
refeições), visto que o volume médio de água demandado para cada é diferente. Por conta da falta 
de controle por parte dos funcionários de quantas refeições eram servidas por dia, estimou-se um 
número médio de 100 refeições diárias para cada, considerando 60% refeições completas e 40% 
lanches. 
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Figura 1. Localização da área de vivência na Universidade Tiradentes polo Farolândia 

Fonte. Google Earth (2018)  
 

Com a estimativa do número de refeições servidas, fez-se uso do estudo elaborado por Creder 
(2006) para o consumo diário per capita de água, o qual estimava cerca de 25 litros por refeição, 
mas, para cada lanche foi estimado um consumo de 12 litros. Para estimar o coeficiente de retorno 
foi utilizado os trabalhos de Bazzarella (2005), Marinoski (2008) e Mendonça et al. (2016), que 
estimaram em 95% o retorno em águas cinzas.  

Para coleta e caracterização qualitativa do efluente de caixa de gordura fez-se uso dos 
resultados obtidos por May (2004) e Dobgenski et al. (2017), que, além de fazê-la, elaborou um 
tratamento alternativo e de baixo custo para este, reduzindo em média 98,0% sua turbidez, 94,1% 
os sólidos totais, 97,0% a cor, 90,7% a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 98,0% os coliformes 
totais e termotolerantes, sendo suficientes a diversos usos não potáveis, como irrigação de jardins 
e paisagens, lavagem de veículos e calçadas, descarga sanitária, uso em sistemas de combate a 
incêndios e ar-condicionado (FIORI et al., 2006). 

Posteriormente fez-se uma análise da viabilidade do reuso dessas águas à lavagem da área 
contida no estudo e, para isso, foi utilizado o trabalho de Phillipi et at. (2006) que estimou o consumo 
de água nas áreas externas – admitindo de 3 l/m².dia-1 nos jardins e 4 l/m².dia-1 para lavagem de 
pisos – e sua frequência de apenas oito dias por mês. Além disso, foi analisado o valor economizado 
na fatura mensal cobrada pela companhia de saneamento de Sergipe, DESO, após a possível 
implantação de uma estação de tratamento de águas cinzas na Universidade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Referente ao consumo diário de água pelos 15 estabelecimentos analisados obteve-se o valor 
de 29.700 l/dia, o que corresponde a um consumo de 554.000 l/mês para atender a demanda de 
clientes, considerando que todos eles funcionam de segunda à sexta-feira.  

Com relação a demanda de águas cinzas geradas, considerando o coeficiente de retorno igual 
a 95% obteve-se o valor de 28.215 l/dia e 564.300 l/mês, calculado como mostra a Tabela 1. Esse 
efluente após passar por um sistema de tratamento devidamente dimensionado e qualificado à 
redução eficaz da DQO, sólidos totais, entre outros poderá ser reutilizada para os fins objetivados 
no trabalho. 
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Tabela 1. Cálculo de volume diário de águas cinzas produzidos 

 
Segundo trabalho de Philippi et al. (2006), para a lavagem do piso do mini shopping, de área 

igual a 5.845,20 m², estimou-se a quantidade de água necessária no valor de 23.380,80 l/dia; já 
para irrigação de sua área verde, de 453,40 m², localizada nas proximidades do local estudado, 
será necessária uma demanda de 1.360,20 l/dia. Considerando que a lavagem e a irrigação dos 
jardins irá ocorrer apenas 8 dias por mês temos que a demanda de água necessário para esse fim 
será de 197.928 l/mês, o que corresponde a aproximadamente 35,1% da quantidade de águas 
cinzas geradas por esses estabelecimentos. 

Referente ao valor economizado com o possível reaproveitamento de aproximadamente 200 
m³ de água cinzas, tendo como base o quadro tarifário da DESO, apresentado na Tabela 2, uma 
vez que a categoria dos estabelecimentos de estudo é comercial, apresentou uma economia no 
valor de R$ 3.038,90 por mês na conta de água. 

Tabela 2. Quadro tarifário DESO 

 
Fonte. DESO (2018)  

 
CONCLUSÕES 

1. Devido a demanda de águas cinzas necessárias para limpeza do piso e irrigação de área 
verde nas proximidades do mini shopping da Universidade Tiradentes corresponder a 
apenas 35,1% da demanda de água cinza gerada pelos abastecimentos, tem-se um saldo 
positivo de águas cinzas tratadas, se implantada uma ETAC, que poderão ser utilizadas 
ainda em outras áreas da universidade, desde que seja respeitada a Portaria Ministério 
da Saúde nº 2.914/2011; 

2. Com a implantação desse sistema de tratamento, serão reduzidos os custos em conta de 
água no valor de R$ 3.038,90/mês, o que viabiliza economicamente a implantação do 
sistema mesmo que em longo prazo, quando forem descontados os custos com a 
implantação do sistema.  
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