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RESUMO – A água é um recurso abundante no Planeta Terra, cobrindo grande parte de sua 

superfície. No entanto, sua parcela potável representa um montante muito pequeno se comparado ao 

total, destacando o caráter finito desse recurso tão necessário à manutenção da vida. Em 

contrapartida à demanda crescente no uso da água, o presente artigo apresenta o uso de águas cinza 

como solução, após o devido tratamento, sendo estas os efluentes domésticos que não possuem 

contribuição de bacias sanitárias e nem de pias de cozinhas. Este artigo retrata três formas de 

tratamento de água cinza através de um estudo de caso valendo-se da decantação, da filtração por 

filtro de areia e filtração por carvão ativado, e então foram feitos ensaios a fim de determinar os 

parâmetros de cada amostra, o que tornou possível a comparação entre os resultados.  

 

ABSTRACT– Water is an abundant resource on Planet Earth, covering much of its surface. 

However, its potable portion represents a very small amount compared to the total, highlighting the 

finite character of this much-needed resource for maintaining life. In contrast to the increasing 

demand for water use, this paper presents the use of gray water as a solution after proper treatment, 

which is the domestic effluent that has no contribution from toilets or kitchen sinks. This paper 

portrays three ways of treating gray water through a case study using decantation, sand filter 

filtration and activated carbon filtration, and then tests were performed to determine the parameters 

of each sample, that made it possible to compare the results. 
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1- INTRODUÇÃO 

A água é um recurso abundante no Planeta Terra, cobrindo grande parte de sua superfície. No 

entanto, de acordo com a ANA (Agência Nacional de Águas), estima-se que 97,5% dessa água são 

salgadas, tornando-a imprópria para o consumo direto. Dos 2,5% restantes (parcela doce da água), 

69% são de difícil acesso, encontrando-se nas geleiras, 30% são águas subterrâneas armazenadas 

em aquíferos e 1% encontra-se nos rios. Logo, pode-se perceber o caráter finito de tal recurso, 

mesmo em lugares com abundância de recursos hídricos como o Brasil. Segundo Bazzarella (2005, 

p. 25), a água é um recurso natural renovável, graças ao ciclo hidrológico, mas de volume finito.  

A população mundial dobrou do século passado para o atual, um crescimento populacional 

gera maior necessidade de alimentos e água para consumo direto. Com o crescimento da população 

ficou notável em como a água é um recurso finito, pois várias partes do planeta já sofrem com a 

falta do recurso, mas isso não é consequência apenas do aumento da demanda, vale ressaltar 

também o mau uso da água que inclui o consumo excessivo e sem consciência e a má utilização, 

como a poluição de mananciais, que vem causado cada vez mais danos ao ciclo hidrológico. 

A preocupação com a escassez de água tem feito com que o reuso da água ganhe a cada dia 

maior destaque, sua reutilização varia das mais variadas formas sendo uma das formas de 

reutilização o da água cinza. Segundo o Manual da FIESP (BRASIL et al., 2005, p. 58), “Água 

cinza para reuso é o efluente doméstico que não possui contribuição da bacia sanitária e pia de 

cozinha, ou seja, os efluentes gerados pelo uso de banheiras, chuveiros, lavatórios, máquinas de 

lavar roupas”, reutilizar essa água vem chamando bastante a atenção por ser uma alternativa que 

pode ser utilizada com facilidade. 

Hoje o desafio relacionado às águas não é apenas a grande questão do seu uso e escassez cada 

vez mais aparente, nota-se também que com o aumento populacional outra grande questão aparece: 

o tratamento de água. Com cada vez mais pessoas nas cidades mais necessidade de água tratada. A 

água para ser considerada própria para uso deve seguir padrões de potabilidade, para isso ela deve 

ser tratada e testada para que ela se encaixe nos padrões. No Brasil, a forma de tratamento de água 

convencionalmente usado é realizada pelas ETA´s (Estação de Tratamento de Água), normalmente 

de ciclo completo que são os processos de: coagulação e floculação, decantação, filtração e 

desinfecção, ao final desse tratamento a água deve estar própria para consumo humano, esse 

tratamento será integralmente descrito no decorrer do artigo. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- Águas Cinza 

A água cinza é geralmente originada pelo uso de sabão ou de outros produtos para lavagem do 

corpo, de roupas ou de limpeza em geral. Por serem menos poluídas que as águas negras no que diz 

respeito à ausência de fezes, urina, papel higiênico e etc., as águas cinza tem recebido especial 

atenção como alternativa para reuso, sendo mais indicado para descargas sanitárias já que em 

alguns países, como é o caso do Brasil, utiliza-se água potável para fins onde a potabilidade não é 

considerado fator preponderante (Rapoport, 2004 Apud Rezende, 2016, p.16). 

 

2.2- Cloro Residual Livre 

De acordo com ALVES, 2010 (apudDe Bortoli, 2016, p. 40), oCloro Residual Livre é um 

parâmetro indicativo de desinfecção das águas, as regulamentações para abastecimento humano 

recomendam presença de cloro residual livre ou combinado, ou outros agentes desinfetantes. 

Quando utilizado cloro residual combinado sua ação antibacteriana é lenta, além disso, o cloro 

presente na água reage com outras substâncias como ferro, magnésio e outras substâncias que 

caracterizam cheiro e sabor. Em geral ele melhora a qualidade das águas, não representando perigo 

à saúde. Sabe-se que muitas vezes, causa contestação por parte da população que consome, sendo 

relacionado a algo nocivo à saúde, sem muitas vezes, melhor esclarecimento de sua função para 

desinfecção da água (ALVES, 2010).  

 

2.3- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Demanda Bioquímica do Oxigênio (DBO) é utilizada para exprimir o valor da poluição 

produzida por matéria orgânica, que corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos 

microrganismos do esgoto ou águas poluídas, na oxidação biológica, quando mantidos a uma dada 

temperatura por um espaço de tempo convencionado. Essa demanda pode ser suficientemente 

grande, para consumir todo o oxigênio dissolvido da água, o que condiciona a morte de todos os 

organismos aeróbios de respiração subaquática. A morte de peixes em rios poluídos se deve, 

também, à ausência de oxigênio e não somente à presença de substâncias tóxicas (SPERLING, 

2005apud De Bortoli, 2016, p. 38).  
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2.4- Cloretos 

Os cloretos estão presentes em quase todas as águas naturais, são advindos da dissolução de 

sais, como por exemplo, o cloreto de sódio, assim o teor de cloretos das águas tem por finalidade 

obter informações sobre o seu grau de mineralização ou indícios de poluição (MACÊDO, 2001; 

ALVES, 2010 apud De Bortoli, 2016, p. 37). A presença desse elemento acelera os processos de 

corrosão em tubulações de aço e alumínio, além de alterar o sabor da água (ALVES, 2010). 

Concentrações elevadas de cloretos em águas doces são indicadores de poluição por esgoto 

doméstico (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009 apud De Bortoli, 2016, p. 37). 

 

2.5- Alcalinidade Total 

A alcalinidade é medida por meio da quantificação de sais alcalinos, principalmente de sódio 

e cálcio; mede a capacidade da água de neutralizar os ácidos, isto é a quantidade de substâncias que 

atuam como um tampão (LIBÂNIO, 2010; RICE et al., 2012 apud De Bortoli, 2016, p. 36), em 

teores elevados, pode proporcionar sabor desagradável à água, tem influência nos processos de 

tratamento da água. A alcalinidade da água é representada pela presença de íons hidróxido, 

carbonato e bicarbonato. A importância do conhecimento das concentrações destes íons permite 

obter informações sobre as características corrosivas ou incrustantes da água (MACÊDO, 2001 

apud De Bortoli, 2016, p. 36). 

As águas naturais de superfície em nosso país apresentam alcalinidade inferior a 100 mg L-1 

de CaCO3, sendo que valores superiores estão associados a processos de decomposição da matéria 

orgânica, à atividade respiratória de microrganismos com liberação de gás carbônico na água e 

lançamento de efluentes industriais (LIBÂNIO, 2010 apud De Bortoli, 2016, p. 36). 

 

2.6- Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica da água representa a capacidade de transmissão da corrente elétrica 

através da presença de íons dissolvidos na água. Quanto maior a quantidade de íons, maior a sua 

condutividade elétrica (HOLANDA; AMORIM, 1997; FERREIRA, 1997; ALVES, 2010; 

LIBÂNIO, 2010 apud De Bortoli, 2016, p. 35). Além disso, a condutividade elétrica está 

relacionada ao teor de salinidade, característica importante a mananciais subterrâneos e águas 

superficiais próximas ao litoral. Esse parâmetro é relevante em regiões suscetíveis a elevadas taxas 

de evaporação e baixa intensidade pluviométrica (LIBÂNIO, 2010 apud De Bortoli, 2016, p. 35).  
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2.7- Temperatura 

A temperatura é uma condição ambiental importante, citada em diversos estudos relacionados 

ao monitoramento da qualidade de águas. É a medida da intensidade do calor, esse parâmetro influi 

em algumas propriedades da água (densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido), com reflexos sobre 

a vida aquática. A temperatura pode variar em função de fontes naturais (energia solar) e fontes 

antropogênicas (despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas) (SPERLING, 2005 apud 

De Bortoli, 2016, p. 34).A temperatura possui duas origens, quando relacionada como parâmetro de 

caracterização das águas. A primeira é a origem natural, e está relacionada à transferência de calor 

por radiação, condução e convecção entre a atmosfera e o solo, enquanto a origem antropogênica 

está relacionada com águas de torres de resfriamento e despejos industriais (ALVES, 2010 apud De 

Bortoli, 2016, p. 34). 

 

2.8- Turbidez 

A turbidez é um parâmetro que identifica a presença de partículas em suspensão na água, é 

gerada pela matéria em suspensão, que dispersa e absorve a luz impedindo a passagem da mesma. 

Fontes de matéria orgânica e concentrações elevadas de microrganismos formam a matéria em 

suspensão nas águas naturais, deixando-as turva. Os períodos de chuva favorecem quantidades o 

carreamento de solo para lagos e rios aumentando a turbidez (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009 

apud De Bortoli, 2016, p. 33). 

 

2.9- Sólidos Totais (ST) 

Os sólidos totais dissolvidos nas águas representam toda a matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida 

durante um tempo fixado. As operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as 

diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, em suspensão, fixos e voláteis) 

(PIVELI, 1996 apud De Bortoli, 2016, p. 34). Nos recursos hídricos, os sólidos totais dissolvidos 

podem prejudicar e causar danos à vida aquática, pois são capazes de sedimentar o leito dos rios e 

consequentemente destruir os organismos responsáveis pelo fornecimento de alimento. Além disso, 

os ST podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição 

anaeróbia (CETESB, 2014 apud De Bortoli, 2016, p. 34). 
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2.10- Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Demanda química de oxigênio, DQO, é uma grandeza que diz respeito à quantidade de 

oxigênio consumido por materiais e por substâncias orgânicas e minerais que se oxidam sob 

condições experimentais definidas. No caso de águas, a grandeza caracteriza-se como um parâmetro 

particularmente importante por estimar o potencial poluidor (no caso, consumidor de oxigênio) de 

efluentes domésticos e industriais, assim como o impacto dos mesmos sobre os ecossistemas 

aquáticos. 

Como a medida direta desse oxigênio é uma impossibilidade prática, o mesmo é 

convencionalmente substituído por substâncias químicas oxidantes que, tendo sua quantidade 

medida antes e depois do contato com as amostras, permite avaliar o poder redutor ou consumidor 

de oxigênio das mesmas.Dessas substâncias, o dicromato tem sido o oxidante mais empregado na 

determinação da DQO em águas e efluentes, com cujos redutores reagem na presença de íons Ag+ 

como catalisador e em meio fortemente acidificado com ácido sulfúrico. (HANSON, 1973; 

ROCHA et al., 1990 apud ZUCCARI et al, 2005). 

 

3- METODOLOGIA 

Para a metodologia do estudo, foram realizados ensaios no Laboratório do Instituto Federal do 

Tocantins - Campus Palmas, que visavam o tratamento de água cinza provenientes de máquinas de 

lavar roupa. A água a ser tratada e analisada para os conceitos descritos anteriormente como 

turbidez e cloro, passou pelos seguintes processos que serão descritos a seguir, após a realização 

dos testes os resultados da amostra serão analisados. 

 

3.1- Decantação 

A amostra analisada passou inicialmente pela fase de decantação, e seu conceito se refere a 

um processo físico de separação de misturas heterogêneas, se baseia na diferença de densidade entre 

os componentes da amostra, a decantação está relacionada à sedimentação e ocorre quando 

deixamos a amostra em repouso por um determinado tempo, o componente mais denso pela ação da 

gravidade vai depositando – se no fundo do recipiente. Para amostra do material a decantação foi 

realizada com o Jar Test (Teste de Jarros). 

 

3.2- Filtro de areia  

A amostra já decantada na fase anterior passou pelo filtro de areia que possui mecanismo 

simples para retirar turbidez, particulados e pequena quantidade de materialemulsionado na forma 
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coloidal ou emulsão, foi produzido um pequeno filtro com o meio filtrante no caso a areia, a 

amostra fez a passagem pelo filtro para a análise principalmente de turbidez, por ser um método 

com baixo custo e boa eficiência pode validar o sistema de tratamento para as águas cinza. 

 

3.3- Filtro de carvão ativado  

Após a passagem por filtro de areia a amostra fez passagem por mais um método de 

tratamento que é o filtro de carvão ativado. O carvão ativado é um material poroso de origem 

natural e possui uma grande vantagem de adsorção e pode ser usado para purificação de águas além 

de que é bastante utilizado para a remoção de odores, presente na amostra da água cinza. Também 

foi produzido um pequeno filtro para que a água fizesse passagem e com a presença do carvão 

ativado fosse removido odores e turbidez. 

Após a amostra passar pelos processos descritos foram coletados resultados para o posterior 

comparativo e conclusão se os métodos foram realmente eficientes na purificação da água e se 

ajudaram a entrar nos parâmetros. 

 

4- RESULTADOS 

Tabela 1 – Parâmetrosfísico-químicos 

 Coagulado 
Filtrado 

(Areia) 

Filtrado 

Carvão 

Ativado 

Turbidez (uT) 2,47 0,94 0,54 

Condutividade 

(uS/cm) 
795,7 757 698,3 

Temperatura (ºC) 20 22,1 21,4 

pH (-) 5,67 5,87 6,7 

Cloro Residual 

(mg/L) 
0,16 0,16 0,08 

Cloreto (mg/L) 138,2 110,4 101,4 

Alcalinidade 

(mgCaCo3/L) 
15 20 26 

DQO 182 272 52 
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Tabela 2 – Concentração de sólidos totais (mg/L) 

Água 

Decantada 

Filtro de 

Areia 

Filtro de Carvão 

Ativado 

672 631 545 

522 501 458 

150 130 87 

 

Quadro 1 – Parâmetros físico-químicos nacionais (Fonte: Rezende, 2016) 

 

 

5- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a realização dos ensaios, foi possível aferir o os índices que caracterizam a amostra, tal 

como turbidez condutividade, entre outros dispostos na tabela 1. De acordo com a NBR 

13969:1997, em relação aTurbidez de efluentes de classe 1, 2 e 3, é permitido que a Turbidez 

tivesse valor inferior a cinco, e foi notório que para os três tratamentos, os valores estiverambem  
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abaixo do limite estabelecido. Com relação à temperatura, os três tratamentos se enquadraram no 

limite de 40 graus Celsius. Para o critério de PH, o Filtro de Carvão Ativado foi o único tratamento 

que satisfez o intervalo entre 6 a 9. Nenhum dos tratamentos atendeu ao critério de Cloro residual 

livre, que preconizava valores superiores a 0,5.  Embora não seja citado na NBR 12969:1997, os 

níveis de Cloreto possuem um índice bom, atendendo ao critério da Sinduscon-SP. A alcalinidade 

apresenta valores baixos, sendo recomendado para (Christova Boal et al. (1998) valores entre 24 a 

43. A taxa de DQO encontrada no filtro de carvão ativado, atende ao padrão classe a, já os outros 

tratamentos, atendem aos parâmetros de classe 1 para  águas cinza. 

 

6- CONCLUSÃO 

Os parâmetros físico-químicos aferidos provaram que as amostras tiveram resultados 

satisfatórios, atendendo à maioria dos critérios estabelecidosna NBR 13969:1997. E para a amostra 

em questão, podemos afirmar que seus índices são favoráveis ao uso não potável. É importante 

frisar que a água é um bemprecioso e finito, que deve ser aplicada somentea fins mais nobres.  

Dentre os tratamentos analisados, aquele com maior eficácia na remoção de DQO e turbidez 

foi a filtração com o uso de carvão ativado, além de apresentar um pH mais próximo do neutro. 

Uma das alternativas de reduzir o impacto do uso não racional da água potável é a utilização 

de águas cinza paradescarga de banheiros, lavagem de pisos e paisagismo. Essa é uma temática que 

tem que ser implantada urgentemente no quadro hidrossanitário mundial. 
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