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CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS CINZAS: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

APÓS TRATAMENTO COM FILTRO COMPOSTO DE MATERIAIS 

ALTERNATIVOS 

 

Erik Santos Passos 1 ; Louise Francisca Sampaio Brandão 2;Beatriz Feitosa Sandes dos Santos³; 

RESUMO: A escassez da água é uma problemática pré-existente da sociedade pós-moderna e na 

atualidade ganhou destaque principalmente nas regiões que sempre desfrutaram de abundantes 

recursos hídricos e passaram a sofrer com a falta do bem natural. São inúmeros os motivos que levam 

à escassez da água, perpassando desde a má distribuição territorial até à contaminação dos 

mananciais. Sendo assim, são necessárias alternativas e soluções técnicas como a reutilização de 

águas cinzas em fins sem potabilidade. Desse modo, o trabalho tem como objetivo caracterizar as 

águas cinzas do estudo antes e após tratamento físico-químico com um filtro composto de resíduos 

da construção civil, esponjas usadas e antracito, verificando sua influência na redução de 

contaminantes microbiológicos. As amostras de águas cinzas do estudo foram coletadas no Instituto 

Federal de Sergipe, Campus Aracaju, onde foram analisadas para avaliar a eficiência do tratamento. 

O mesmo apontou grandes reduções nos valores de Coliformes Totais e de Coliformes 

Termotolerantes, caracterizando como um grande passo para aliar o desenvolvimento à 

sustentabilidade.  

Palavras-chave: Efluente; Reúso; Resíduos; 

INTRODUÇÃO  

O pensamento de “Jean Brunhes” dentro da geografia humana dialoga fortemente com a 

escassez atual de recursos naturais, como a água; sua reflexão direta já previa uma economia agressiva 

consumindo os recursos não renováveis e renováveis em um curto espaço de tempo. A deficiência 

dessas fontes é que incentiva a busca por formas de evitar o desperdício de água, através da 

reutilização de águas cinzas para usos não potáveis, reduzindo a demanda dos mananciais e evitando 

uma possível contaminação das bacias por meio do descarte irregular desses resíduos líquidos. As 

águas cinzas constituem dos efluentes provenientes de chuveiros, lavatórios, máquina de lavar roupa 

e por excluírem os efluentes dos vasos sanitários contém uma quantidade de resíduos inferior aos do 

esgoto doméstico, o que simplifica o tratamento.  

O filtro de areia é uma das tecnologias mais comuns de tratamento de águas cinzas (Allen, 

Christian-Smith & Palaniappan, 2010). No Reino Unido a filtração em filtro de areia seguida por 

desinfecção é a técnica mais utilizada para tratamento de águas cinzas residenciais (Jefferson et al., 

1999). No Brasil, recomenda-se o filtro de areia quando se deseja um sistema de pós-tratamento 

simplificado (ABNT: NBR13969, 1997).  
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Apesar de já ser considerado um tratamento simples e de baixo custo, o filtro de areia é proposto 

por modelos modificados utilizando materiais alternativos, como os Resíduos da Construção Civil 

(RCC). A vantagem, é agregar os resíduos da construção civil, como forma de minimizar os impactos 

ambientais negativos dessa prática e garantir uma alternativa de baixo de custo e eficiente, uma vez 

que esses resíduos representam um significativo percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas 

urbanas dos municípios e sua viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais 

provenientes da reutilização, reciclagem e beneficiamento desses resíduos é uma necessidade urgente 

para implementação do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (BRASIL, 2002).  

Na atual situação hídrica, torna-se fundamental a adoção de alternativas simples de tratamento 

que possibilitem o reúso de águas. Esses reúsos implicam positivamente em benefícios sociais, 

econômicos e ambientais. Como forma de minimizar os impactos ambientais negativos do descarte 

irregular dos mesmos, assim como garantir uma alternativa de valor inferior. Ademais, o presente 

trabalho tem como objetivo caracterizar as águas cinzas do estudo antes e após tratamento físico-

químico com um filtro composto de resíduos da construção civil, esponjas usadas e antracito, 

verificando sua influência na redução de contaminantes microbiológicos. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A experimentação foi realizada no Instituto Federal de Sergipe, Campus Aracaju, onde foram 

coletadas amostras de águas cinzas provenientes do chuveiro, lavatório e ralo central do banheiro 

feminino do ginásio de esportes, já que de acordo com pesquisas realizadas por Barros et al. (2016), 

na instituição,  foi possível verificar que essas águas são as que possuem características mais críticas. 

Os resíduos da construção civil foram recolhidos de caçambas estacionárias da empresa 

TORRE na cidade de Aracaju-SE, nelas são descartados entulhos de obras de construção para que a 

empresa recolha e faça o devido descarte. Já as esponjas, foram adquiridas por meio de doação de 

estudantes do curso de engenharia civil da própria instituição onde foi realizada a pesquisa e o resíduo 

de pó de pedra foi cedido pelo laboratório de materiais de construção do campus. Após isso, os 

resíduos da construção civil foram separados em  resíduos de concreto e resíduos cerâmicos para que 

fosse possível utiliza-los de forma separada, os mesmos foram quebrados por meio de um soquete de  

5 kg solto a 30 cm de altura dentro de um cilindro metálico contendo os resíduos, repetindo esse 

processo até redução da granulometria, o processo é semelhante ao ensaio de compactação de solos 

de proctor especificado pela NBR 7182 (ABNT, 1986). 

  Foi realizada uma análise granulométrica por peneiramento dos resíduos seguindo a NBR 

7181 (ABNT, 2016) para posteriormente executar a montagem do filtro conhecendo o diâmetro dos 

grãos. O filtro foi montado conforme modelos de referência e a NBR 13.969 (ABNT, 1997), o 

modelo, conforme a Figura 01, engloba uma altura total de 52 cm, com diâmetro dos grãos de resíduos 

cerâmicos da camada inicial com 4,8 mm , segunda camada cerâmica com grãos de 0,6 a 1,2 mm, 

camada de pó de pedra com grãos de 0,6 a 1,2 mm, carvão mineral com grãos de 1,2 a 2,5 mm e a 

última camada de resíduos de concreto com grãos de 4,8 mm. 

Figura 01- Representação do filtro com altura de camadas 
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 Fonte: Autor (2020).  

As amostras foram coletadas semanalmente, no período compreendido entre 25/07/2019 e 

15/08/2019, em dias de quinta-feira, com o intuito de se obter uma média representativa de análises. 

Coletou-se 3,0 litros do efluente bruto para analisa-lo antes e após a passagem pelo filtro. Logo após 

a coleta, as amostras eram levadas até o Laboratório de Saneamento da própria instituição para serem 

realizadas as análises microbiológicas no período máximo de quatro horas após a sua obtenção.  

Na definição dos parâmetros qualitativos a serem verificados, analisou-se a NBR 13.969 

(ABNT, 1997) com o intuito de verificar quais características da água de reuso são regulamentadas 

pela mesma, e assim, avaliá-las com o objetivo de sugerir possíveis destinações do efluente a ser 

tratado nesse estudo. Os parâmetros microbiológicos definidos foram: Coliformes Totais e E.Coli; e 

as análises para obtenção desses dados seguiram os Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2012).  

Foram aplicados, semanalmente, 2,0 litros do efluente coletado no filtro, resultando em efluente 

filtrado e, sendo assim, cabível para comparação com as características do efluente bruto. A eficiência 

do filtro foi verificada de acordo com o modelo proposto por Von Sperling (2014) o qual está expresso 

na Equação 01.  

Equação 01- Cálculo de eficiência 

𝐄 =  
𝐂𝐨  −  𝐂𝐞

𝐂𝐨
 × 𝟏𝟎𝟎 

Onde: 

E = Eficiência de remoção (%) 

Co = Concentração afluente do poluente (mg.L-1) 

Ce = Concentração efluente do poluente (mg.L-1) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os resultados obtidos acerca do parâmetro de coliformes totais no efluente bruto e tratado estão 

apresentados na Figura 02, com os valores por amostra e o valor médio.  

Figura 02: Análises de Coliformes Totais presentes na água cinza. 

 

Fonte: Autor (2020). 

De acordo com as Figuras 02 e 03, percebe-se que o efluente, após passar pelo tratamento de 

filtração rápida, atingiu valores médios de Coliformes Totais de 1,85x104 NMP/100mL e E.Coli de 

9,1x10 NMP/100mL, onde é possível afirmar que houve uma notável redução de seus valores pós 

tratamento, corroborando com a hipótese de que os materiais selecionados possuem propriedades de 

retenção de componentes microbiológicos presentes em águas cinzas. É importante ressaltar, que a 

eficácia dos materiais na filtração abre vertentes importantes para que se consiga alcançar um 

tratamento de baixo custo e sustentável, aproveitando resíduos que, descartados de forma incorreta,  

serviriam de fonte de contaminação e degradação do meio ambiente. 

Figura 03: Análise de E.Colli presentes na água cinza. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Os coliformes totais obtiveram redução no tratamento, a retenção dessas bactérias acontece 

devido a composição granulométrica do filtro e as propriedades adsortivas do carvão mineral. 

Analogamente, os coliformes termotolerantes, atribuído na pesquisa como a contagem de E.coli 

sofreram redução também. Cabe destacar, que a redução proporcionada pelo filtro facilita a etapa de 

desinfecção que o efluente deve receber para o seu posterior reuso, haja vista que os filtros de areia 

não são normalmente utilizados com intuito de remoção microbiológica, mas, podem ajudar a reduzir 

a quantidade indesejada desses organismos. 

Fazendo-se uma analogia aos aspectos microbiológicos encontrados em outros estudos com 

águas cinzas, conforme a Tabela 01 abaixo, pode-se destacar que as águas cinzas do estudo possuem 

características coerentes, ressaltando-se até que são menos poluídas que as referenciadas. Apesar de 

Barros (2017) ter coletado as mesmas águas cinzas que o presente estudo, nota-se que as suas 

características microbiológicas não puderam ser quantificadas de forma exata, já em comparação ao 

estudo de Rapoport et al. (2004)  nota-se que o efluente estudado possui uma menor carga biológica. 

Os diferentes valores podem ser atribuídos pela produção mais fresca ou concentrada das águas cinzas 
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devido ao maior uso dos banheiros,  ligações de outros efluentes mais poluídos na caixa de passagem 

ou falta de manutenção do sistema de esgoto. 

Tabela 01 – Valores encontrados em águas cinzas de estudos referenciais  

 

 

 

PARÂMETROS  

 

Estudo em questão Barros (2017) Rapoport et al. 

(2004) 

Fiori et al. (2004) 

C. TOTAL 

(NMP/100mL) 

6,28x104 >2419,6 8,1x107 1,6x105 

E.COLI 

(NMP/100mL) 

9,6x10² >2419,6 8,2x105 - 

Fonte: Autor (2020) 

Eficiência na remoção microbiológica e potencial de reúso  

O filtro obteve uma grande eficiência na remoção de coliformes, com uma média de 70,54% de 

remoção. Apesar do modelo de filtro ser utilizado, principalmente, para uma filtração generalizada 

de parâmetros físico-químicos, notou-se que o mesmo revelou uma grande capacidade de retenção de 

microrganismos. Para se definir o que exatamente levou essas elevadas reduções, cabe uma análise 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para visualizar a porosidade desses materiais e 

entender sua capacidade de retenção. 

Igualmente aos coliformes totais, o filtro teve grande desempenho com a remoção de E.Coli ao 

remover em média 90,52%, vale ressaltar que esses contaminantes são os mais perigosos para os seres 

humanos, já que causam problemas de saúde, o que recai na importância de removê-los para o 

posterior reuso.  

Avaliando os valores médios dos parâmetros microbiológicos da água cinza filtrada com os 

exigidos pela NBR 13.969 (ABNT, 1997), pode-se concluir que o efluente tratado com uma única 

etapa de tratamento se enquadra em todas classes da referida norma e pode ser reutilizado em lavagem 

de carros, lavagens de calçadas, irrigação de jardins, descargas sanitárias e em pomares, cereais, 

forragens, pastagem de gados e outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de 

irrigação pontual. Cabe destaque para o fato dessa análise ser apenas em parâmetros microbiológicos, 

deve-se atentar aos parâmetros físico-químicos para que seja possível fazer o reuso seguindo a 

legislação.  

O reaproveitamento dos resíduos aliado à redução do consumo de água por meio do reuso de 

seus efluentes, não só diminui a demanda de água retirada dos mananciais e o sobrecarregamento das 

estações de tratamento, mas também afeta o modo de viver do público alvo e impacta em uma 

economia na conta de água, já que utilizando suas águas cinzas para regar jardins e utilizar em 

descargas possibilita-se uma redução no consumo de água advindo das empresas distribuidoras.  

CONCLUSÕES  

O funcionamento do tratamento constituído por esponjas descartadas e resíduos da construção 

civil mostrou ser um sistema de operação simples e que não apresentou problemas operacionais. No 

que diz respeito aos resultados obtidos, notou-se resultados satisfatórios e superiores a outros estudos 

e tratamentos de águas cinzas. Os materiais escolhidos funcionaram como filtrantes e foram capazes 

de reduzir componentes indesejados presentes no efluente, o que leva a concluir que podem ser 

utilizados como substitutos da tradicional areia e brita, no que cabe a microbiologia.  
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Verificou-se uma grande redução microbiológica no sistema, o que já facilita o processo 

posterior de desinfecção do efluente para sua reutilização. O filtro removeu em média 70,54 % dos 

Coliformes Totais e 90,52 % dos Coliformes Fecais presentes nas águas cinzas. O efluente filtrado 

poderia ser utilizado em todas as classes de reuso da ABNT NBR 13.969 desde que atendesse os 

requisitos físico-químicos das referidas legislações.  
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