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RESUMO – A água cinza é considerada um recurso valioso com um alto potencial de reutilização e 
está rapidamente se tornando uma usual solução para escassez hídrica. No entanto, a adoção 
generalizada da reutilização de águas cinza depende de sua aceitabilidade pela população. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi levantar o potencial do reuso de água cinza no município de 
Campo Grande-MS. Para isso, foram levantadas as opiniões e hábitos dos habitantes em relação ao 
uso da água e ao reuso da água cinza com base em entrevistas realizadas nos domicílios. Observou-
se que 95% dos usuários utilizam água da rede pública e que o reaproveitamento da água cinza é um 
hábito comum entre a maioria dos entrevistados (69%), os quais costumam reutilizá-la 
principalmente para limpeza de pisos e calçadas e para molhar o quintal. Entretanto, apesar de uma 
parcela do efluente produzido ser destinado ao reuso, apenas 51,7 % do esgoto é coletado, o que 
torna o reuso da água cinza ainda mais interessante do ponto de vista ambiental. Logo frente a 
precariedade do sistema de coleta e tratamento de esgoto e ao elevado potencial do município em 
reutilizar a água cinza, essa prática deveria ser incentivada pelo poder público. 
 
 
ABSTRACT– Gray water is considered a valuable resource with a high potential for reuse and is 
quickly becoming a common solution to water scarcity. However, the widespread adoption of gray 
water reuse depends on its acceptance by the population. Thus, the objective of this work was to 
raise the potential of reusing gray water in the municipality of Campo Grande-MS. For this, they 
were raised as opinions and habits of the inhabitants in relation to the use of water and the reuse of 
gray water based on informing in households. It was observed that 95% of users use public water 
and that the reuse of gray water is a common habit among most respondents (69%), who usually 
reuse it mainly for cleaning floors and sidewalks and for wetting the yard. However, although a 
portion of the effluent produced is destined for reuse, only 51.7% of the sewage is collected, which 
makes the reuse of gray water even more interesting from an environmental point of view. In view 
of the precarious nature of the sewage collection and treatment system and the high potential of the 
municipality to reuse gray water, this practice should be encouraged by the government. 

 
Palavras-Chave – Reuso de efluente doméstico; Escassez Hídrica. 
 
INTRODUÇÃO 

Medidas para reduzir o uso de água por meio de maior conscientização, instalação de coleta 

de água da chuva e sistemas de tratamento de água cinza (AC) são vistos como soluções 

promissoras, especialmente em países em desenvolvimento que são mais vulneráveis à escassez de 
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água  (Neeri, 2007). A reutilização de AC está emergindo cada vez mais como parte integrante da 

gestão da demanda de água, proporcionando água não potável para o uso residencial e industrial 

(EA Relatório 2001).  

Em geral, a água cinza é a água residual gerada a partir de atividades domésticas como 

banho, lavatórios, lavagem de louça, roupa e cozinha, desconsiderando as águas residuais do 

banheiro. As AC possuem menor potencial poluidor do que as águas negras, pois a ausência de 

urina e fezes implica em menores concentrações de  nitrogênio (estudos mostram que raramente 

excedem 5mg/L), assim como patógenos e carga orgânica (Surendran e Wheatley 1998, Jefferson et 

al. 2004).  

 Sendo assim, a AC é considerada a maior fonte potencial de reutilização de água, 

representando cerca de 50-80% do total de água consumida e pode ser destinada a multiplos usos, 

como descarga de vaso sanitário, lavanderia, irrigação de jardins, arrefecimento, recarga de 

aquíferos, paisagismo, combate a incêndios, lavagem de carros e calçadas, entre outros (Christova-

Boal et al. 1996; Eriksson et al. 2002; Jamrah et al. 2006).  

Os aparelhos que contribuem com a parcela de água cinza podem ser separados dos 

contribuintes de água negra por meio da instalação de encanamento de dupla reticulação. A água 

cinza então é encaminhada para um sistema de tratamento para posterior reutilização, 

proporcionando a redução do volume de efluente enviado para estação de tratamento de esgoto ou 

fossa séptica e da necessidade da entrada de água potável na residência (Diaper e Sharma, 2007). 

No entanto, a adoção generalizada da reutilização de águas cinzas depende de sua 

aceitabilidade pela população. Estudos anteriores avaliaram os custos de implementação da 

tecnologia de reutilização de águas cinzas, e consideraram sua aceitabilidade em princípio. Embora 

o custo seja claramente muito importante em termos de adoção / instalação da tecnologia, a 

percepção real da reutilização de águas cinzas é crucial para impulsionar a aceitabilidade de uso e 

obter sucesso a longo prazo da tecnologia.  Vários autores estudaram a disposição da população 

para reutilizar água (por exemplo, Adapa, 2018; Fielding et al., 2019; Khan e Anderson, 2018), bem 

como as características que podem influenciar escolhas nesta área (Hartley, 2006; Hurlimann e 

Dolnicar, 2016; Smith et al., 2018). Dessa forma, objetivamos com essa pesquisa identificar o 

potencial de reuso da água cinza  entre os moradores da cidade de Campo Grande-MS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi levantada a opinião e os hábitos dos moradores de Campo Grande- MS em relação a 

fonte de água utilizada, a prática de reuso da água cinza, tipos de reuso adotados e o destino dado ao 
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esgoto sanitário, com base em uma pesquisa realizada em domicílios (survey). A pesquisa foi 

realizada por empresa terceirizada na zona urbana do município. 

Utilizou-se a técnica de entrevistas domiciliares. Então, foi selecionada uma amostra 

quantitativa probabilística de 404 entrevistados, por meio do modelo estatístico de conglomerados 

(PPT – Probabilidade proporcional ao tamanho) em dois estágios, que consiste na seleção dos 

setores censitários e seleção do quarteirão principal (onde o entrevistador iniciou as entrevistas) 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1- Município de Campo Grande dividido em setores censitários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A quantidade de água cinza produzida está diretamente relacionada aos hábitos, quantidade 

de água doce disponível, custos, número de pessoas e a idade e sexo dos moradores (Murphy, 2006; 

Mungai, 2008).  Desse modo, podemos observar que a maior parte desse público não concluiu o 

ensino médio, enquanto 13%, aproximadamente tem nível superior, o que não difere muito do grau 

de instrução do chefe de família, considerando que cerca de 78% dos respondentes assumiram essa 

posição no lar. O número de moradores por domicílio é bem diversificado, porém, o mais comum é 

residir entre 2 a 4 pessoas, resultando em uma média de 3,14 pessoas por lar.   

Quanto à distribuição por faixa etária e gênero, verificou-se que os três grupos que 

envolvem crianças e adolescentes estão presentes em uma parcela aproximada de lares (entre 22% e 

29 %) e a proporção entre o sexo feminino e masculino também se mostrou equilibrada.  Já a renda 

e classe econômica refletem as características da população em geral, pois são decorrentes de 

sorteio aleatório dos domicílios, confirmando-se a predominância de renda entre 1 e 5 salários 

mínimos e classe C. De acordo com Amaris et al (2020) a aceitabilidade para o reuso é menor para 

os entrevistados do sexo feminino e para os entrevistados com baixa escolaridade, porém não foram 

identificadas tais relações em nosso estudo. 
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 Quanto ao consumo de água potável, notou-se que aproximadamente 95% dos domicílios 

utilizam água da rede pública (Figura 2), os quais consomem em média 11,61 m³ de água por mês. 

Sendo assim, ao compará-lo com o consumo médio de água por residência do município de São 

Paulo (19,5 m³/mês) (Barreto, 2008), pode-se considerar o consumo médio de água um hábito 

populacional que influencia diretamente na geração de água cinza e possui considerável variação, 

levando-se em conta a disponibilidade de água, clima, nº de habitantes por residência, entre outros.  

 

 

Figura 2- Fonte de consumo de água das residências. 

 

 A recíproca também é verdade, o reuso da AC é um fator influenciador no consumo de água 

e observou-se que o reaproveitamento da água da lavagem de roupas é um hábito comum entre a 

maioria dos entrevistados (69%), os quais costumam reutilizá-la, sem tratamento prévio, 

principalmente para limpeza de pisos e calçadas e para molhar o quintal reduzindo 

consideravelmente o consumo de água potável (Figura 3). 

Na Alemanha, o reuso da AC é usado na recarga de água subterrânea, paisagismo e irrigação 

(Al-Jayyousi, 2003). No Chile há uma aceitação geral para o uso de água cinza tratada de alta 

qualidade para descarga de vasos sanitários, lavanderia, irrigação de jardins, lavagem das mãos e 

uso do chuveiro / banheira (seguindo uma ordem decrescente de prioridade) (Amaris et al., 2020). 

Em geral a água cinza é um recurso hídrico potencialmente reutilizável para irrigação de gramados 

e jardins domésticos (Al-Jayyousi, 2003), visto que o desvio de efluentes da lavanderia para jardins 

e gramados é tecnicamente possível sem tratamento (Jeppesen, 1996). 

Para compreender a aceitabilidade dos indivíduos e suas escolhas para o reúso da água, 

existem duas fontes elementares de informação:  experiências locais de sucesso e a percepção da 

população sobre o sistema (Chen et al., 2017; Woltersdorf et al., 2018; Lefebvre, 2018; Khan e 

93,10%

5,20% 1,70%

Somente da rede 
pública

Somente de poço

Parte da rede pública 
e parte de poço



 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 

Anderson, 2018), e estudos anteriores relacionados

(Baumann, 1983; Fielding et al., 2019; Gu et 

 

 

Figura 3- Formas de reu
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estudos anteriores relacionados com a aceitabilidade da reutilização de água 

et al., 2019; Gu et al., 2015; Smith et al., 2018). 

 

Formas de reuso praticadas pelos entrevistados. 
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Figura 4- Destino final do esgoto sanitário.  

 
Desta forma, embora o custo e a repulsa sejam fatores-chave, queremos destacar que embora 

o primeiro seja muito importante em termos de adoção / instalação da tecnologia, o fator de repulsa 

é crucial em termos de impulsionar a aceitabilidade de uso e o sucesso de longo prazo da 

tecnologia, por isso é importante o conhecimento prévio da população em relação aos benefícios do 

reuso da água cinza e políticas de incentivo e educação ambiental. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

O estudo concluiu que  fatos como: o município ser abastecido em sua maior parte pela rede 

pública e possuir um sistema precário de coleta de esgoto, devem impulsionar e incentivar o reuso 

da água cinza com objetivo de reduzir o volume de efluente produzido e a quantidade de água 

potável fornecida a população. Além disso, Campo Grande possui boa aceitabilidade em relação ao 

reuso da água cinza, pois consderável parte dos entrevistados já iniciaram esta prática em seus lares. 

Dessa forma, as políticas ambientais atuais devem ter como objetivo o controle da poluição e a 

maximização da reciclagem e do reaproveitamento da água cinza. 

 
REFERÊNCIAS 

ADAPA, S. Factors influencing consumption and anti-consumption of recycled water: evidence 
from Australia. Journal of Cleaner Production. v. 201, p. 624–635, 2018. 
 
AL-JAYYOUSI, O.R. Greywater reuse: towards sustainable water management. Desalination. 
v.156, p.181-192, 2003. 
 
AMARIS, G. et al. Understanding the preferences for different types of urban greywater uses and 
the impact of qualitative attributes. Water Research. v.184, 2020. 
BARRETO, D. Perfil do consumo residencial e usos finais da água. Amb Const. Porto Alegre, v. 8, 
n. 2, p. 23-40, abr. /jun. 2008. 
 

48,30%
51,70%

Rede coletora de esgoto

Fossa séptica



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  7 

BAUMANN, D.D. Social acceptance of water reuse. Applied Geography. v.3, p.79–84, 1983. 
 
CHEN, Z., WU, Q., WU, G. & HU, H.Y. Centralized water reuse system with multiple applications 
in urban areas: lessons from China’s experience. Resources, Conservation and Recycling. v.117, p. 
125–136, 2017. 
 
CHRISTOVA-BOAL D,; EVANS R.E.; MCFARLANE S. An investigation into gray water reuse 
for urban residential properties. Desalination. v. 106, p. 391–397, 1996. 
 
DIAPER, C., SHARMA, A. Innovative sewerage solutions for small rural towns. WatScien & 
Tech, n.5, v.56, p.97-103, 2007. 
 
EA Report. Water resources for the future—a strategy for England and Wales. Environment 
Agency, London, 2001. 
 
ERIKSSON E.; AUFFARTH K.; HENZE, M.; LEDIN, A. Characteristics of gray wastewater. 
Urban Water. v. 4, p. 85–104, 2002. 
 
FIELDING, K. S.; ROIKO, A.H. Providing information promotes greater public support for 
potable recycled water. Water Research. v. 61, p. 86–96, 2014. 
 
FIELDING, K. S.; ROIKO, A.H. Providing information promotes greater public support for 
potable recycled water. Water Research. v. 61, p.86–96, 2014. 
 
GU, Q.; CHEN, Y.; PODY, R.; CHENG, R.; ZHENG, X.; ZHANG, Z. Public perception and 
acceptability toward reclaimed water in Tianjin. Resources, Conservation and Recycling. v.104, p. 
291–299, 2015. 
 
HARTLEY, T.W. Public perception and participation in water reuse. Desalination. v.187, p. 115–
126, 2006. 
 
HURLIMANN, A.; DOLNICAR, S. Public acceptance and perceptions of alternative water 
sources: a 710 comparative study in nine locations. International Journal of Water Resources 
Development. v. 32, p.650– 711, 2016. 
 
JAMRAH, A.; AL-OMARI, A.; AL-QASEM L.; ABDEL GHANI, N. Assessment availability and 
characteristics of gray water in Amman. Int Water Resour Assoc. v.31, p.210–220, 2006. 
JEFFERSON, B.et al. Grey water characterization and its impact on the selection and operation of 
technologies for urban reuse. Wat Scienand Techn. v.50, n.2, p.157-164, 2004. 
 
JEPPESEN, B. Domestic greywater re-use: Australia’s challenge for the future. Desalination. 
v.106, p.311–315, 1996. 
 
KHAN, S.J.; ANDERSON, R. Potable reuse: experiences in Australia. Current Opinion in 
Environmental Science & Health. v. 2, p. 55–60, 2018. 
 
KHAN, S.J.; ANDERSON, R. Potable reuse: experiences in Australia. Current Opinion in  
Environmental Science & Health. v.2, p.55–60, 2018. 
 
LEFEBVRE, O. Beyond NEWater: an insight into Singapore’s water reuse prospects. Current  
Opinion in Environmental Science & Health. v.2, p.26–31, 2018. 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  8 

 
MUNGAI, G.G. Impacts of long-term greywater disposal on soil properties and reuse in urban 
agriculture in an informal settlement – a case study of Waruku, Nairobi. UNESCO-IHE Institute 
for Water Education, Eawag, 2008. 
 
MURPHY, K. O'H. A Scoping Study to Evaluate the Fitness-for-use of Greywater in Urban and 
Peri-Urban Agriculture. Pretoria: Water Research Commission Report No. 1479/1/06. 1-77005-
471-5, 2006. 
 
NEERI, N. Guidance manual for water quality monitoring and assessment (First Edition). National 
Environmental Engineering Research Institute (Neeri), Nehru Marg, Nagpur. 2007. 
 
SMITH, H.M., BROUWER, S., JEFFREY, P. & FRIJNS, J. Public responses to water reuse – 
understanding the evidence. Journal of Environmental Management. v.207, p. 43–50, 2018. 
 
SMITH, H.M.; BROUWER, S.; JEFFREY, P.; FRIJNS, J. Public responses to water reuse – 775 
understanding the evidence. Journal of Environmental Management. v. 207, p.43–50, 2018. 
 
SURENDRAN, S.; WHEATLEY, A.D. Grey-water reclamation for non-potable reuse. Jof the 
Chart Inst of Water and Environ Manag. v.12, p. 406-413, 1998. 
 
WOLTERSDORF, L.; ZIMMERMANN, M.; DEFFNER, J.; GERLACH, M.; LIEHR, S. Benefits 
of an integrated 794 water and nutrient reuse system for urban areas in semi-arid developing 
countries. Resources, Conservation and Recycling. v. 128, p. 382–393, 2018. 
 

AGRADECIMENTOS- Os autores agradecem o apoio recebido do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais – FAPEMIG e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de 

Tratamento de Esgoto – INCT ETEs Sustentáveis.  O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/MEC – Brasil. 

 


