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RESUMO
O trabalho em questão menciona sobre a viabilidade executiva da construção de uma micro estação de tratamento
de água, de forma simples, com pouco investimento, no intuito de captar água supostamente poluída e a trata-la.
Lembrando que a geração de resíduos sólidos hoje em dia, vem aumentando desenfreadamente de forma
irresponsável, onde devemos procurar novas formas viáveis de conservar este bem maior, a água, que o serhumano acha que é finita. A água é um recurso natural e essencial para nossa vida, é fundamental para a existência
do homem e dos ecossistemas do nosso planeta. Aproximadamente cerca de 80% do nosso corpo é composto por
água. A água está presente na natureza nos seus diferentes estados físicos; líquido, sólido e gasoso, passando assim
por um ciclo, conhecido como ciclo hidrológico ou ciclo da água. O ciclo hidrológico começa com o vapor das águas
dos oceanos, que é transportado através do movimento do ar, esse vapor é condensado, formando as nuvens, que
resulta em precipitação.
PALAVRAS-CHAVE: recursos naturais, ciclo hidrológico e da água, precipitação, tratamento de água.
ABSTRACT
The work in question mentions the executive viability of the construction of a micro water treatment plant, in a
simple way, with little investment, in order to capture supposedly polluted water and treat it. Remembering that
the generation of solid waste nowadays has been increasing uncontrollably in an irresponsible way, where we must
look for new viable ways to conserve this greater good, water, which the human being thinks is finite. Water is a
natural and essential resource for our life, it is fundamental to the existence of man and the ecosystems of our
planet. Approximately about 80% of our body is composed of water. Water is present in nature in its different
physical states; Liquid, solid and gaseous, thus passing through a cycle known as the hydrological cycle or the water
cycle. The hydrological cycle begins with the vapor of the ocean's water, which is transported through the
movement of air, this vapor is condensed, forming clouds, which results in precipitation.
KEYWORDS: natural resources, water cycle and water, rainfall, water treatment.

RESUMEN
El trabajo en cuestión menciona sobre la viabilidad ejecutiva de la construcción de una micro estación de
tratamiento de agua, de forma simple, con poca inversión, con el fin de captar agua supuestamente contaminada y
la trata. Recordando que la generación de residuos sólidos hoy en día, viene aumentando desenfrenadamente de
forma irresponsable, donde debemos buscar nuevas formas viables de conservar este bien mayor, el agua, que el
ser humano cree que es finita. El agua es un recurso natural y esencial para nuestra vida, es fundamental para la
existencia del hombre y de los ecosistemas de nuestro planeta. Aproximadamente alrededor del 80% de nuestro
cuerpo está compuesto por agua. El agua está presente en la naturaleza en sus diferentes estados físicos; Líquido,
sólido y gaseoso, pasando así por un ciclo, conocido como ciclo hidrológico o ciclo del agua. El ciclo hidrológico
comienza con el vapor de las aguas de los océanos, que es transportado a través del movimiento del aire, ese vapor
es condensado, formando las nubes, que resulta en precipitación.
PALABRAS CLAVE: recursos naturales, el agua y el ciclo del agua, la lluvia, el tratamiento del agua.
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1. INTRODUÇÃO
Estima-se que no Brasil o desperdício da água chegue a 38,8% de toda água tratada, segundo dados do Ministério
das Cidades. Em algumas regiões, como o Norte e o Nordeste do país, esse índice ultrapassa os 50%, revelando a
carência de medidas para o combate ao desperdício que vão além de uma mera conscientização social da
população. Uma reportagem da Folha de São Paulo de setembro de 2014 revelou, por sua vez, que a capital paulista
e sua região metropolitana desperdiçam um valor quatro vezes maior ao que é poupado, totalizando 3,6 bilhões de
litros de água jogados fora anualmente.
Em grande parte, o problema é causado tanto pela falta de manutenção de equipamentos públicos quanto pelo
emprego de materiais mais baratos, além da elevada pressão, extravasamento de reservatórios, ligações hidráulicas
clandestinas, entre outros. Também existe um elevado desperdício de água na agricultura, setor que, em razão da
irrigação, já é o maior responsável pelo consumo de água no Brasil e também em vários países existentes. Em
muitos casos, perde-se água no meio rural em virtude de métodos inadequados de irrigar as plantações, o que
ocasiona perdas pelo uso excessivo e também pela acentuada evaporação. Existem, nesse sentido, técnicas de
economia de água no campo, tais como o gotejamento e a microaspersão. Portanto, combater o desperdício de
água é uma tarefa não só do cidadão em seu uso doméstico, mas também do setor público tanto com o controle do
abastecimento quanto com o aumento da fiscalização, bem como em atividades econômicas no campo, nas
indústrias, na construção civil, entre outros.
O desenvolvimento desordenado das cidades, junto à ocupação de áreas de mananciais e ao crescimento
populacional, provoca o esgotamento das reservas naturais de água e obriga as populações a buscar fontes de
captação cada vez mais distantes. A escassez é o resultado do consumo cada vez maior, do mau uso dos recursos
naturais, do desmatamento, da poluição, do desperdício, da falta de políticas públicas que estimulem o uso
sustentável, a participação da sociedade e a educação ambiental.

2. OBJETIVO
O objetivo deste projeto consiste em captar de forma consciente, a precipitação das águas em forma de chuva em
uma cisterna previamente instalada, através de plataformas metálicas, calhas de PVC, sistemas de filtração
mecânica e prévio tratamento químico, e por fim armazenadas em local determinado, com tratamento adequado.
A utilização da água da chuva além de trazer o benefício da conservação deste recurso, e reduzir a dependência
excessiva das fontes superficiais de abastecimento, reduz também, o escoamento superficial, minimizando diversos
problemas, buscando garantir a sustentabilidade urbana, que segundo Dixon, Butler e Fewkes (1999), só será
possível através da mobilização da sociedade em busca do uso apropriado e eficiente da água.

697

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo
ISBN 978-85-68242-51-3

3. METODOS
O sistema de aproveitamento da água da chuva proposto para a instituição é simples e consiste em
aproveitar o telhado da edificação como área de captação e direcionar a chuva para cisterna. Sendo:
- Área de Captação
- Filtro para remoção de materiais grosseiros;
- Seção de tratamento químico
- Filtração
- Cloração
- Armazenamento
- Distribuição.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O aproveitamento da água pluvial tem uma função primordial nos tempos atuais, pois, em função da poluição dos
corpos d’águas, torna-se cada vez difícil de encontrar água de boa qualidade para o consumo humano, com o
agravante que parte desta é desperdiçada por usos inadequados. ”Água de Chuva: O dimensionamento de um
sistema de coleta vai depender do consumo estimado, da oferta de chuva no local, e dos aspectos econômicos e
educacionais. Além de saber quanta água será consumida, precisamos saber o quanto de chuva é esperada durante
o ano, temporada no local e o quanto cai nos telhados. Os dados de chuva podem ser encontrados em Instituições
de Meteorologia municipais ou estaduais ou via internet.
A captação deverá ser feita a partir do escoamento planejado pelos telhados dos prédios das unidades
habitacionais. A água pluvial ou simplesmente chuva com tratamentos simples é uma alternativa concreta para uso
em descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagens de carros, pisos e roupa, podendo ser adequada e
levada a nível de potabilidade humana e animal. Qualidade: Uma água de chuva de telhado, desde que não haja
poluição no ar apresenta os mesmos padrões de potabilidade que uma água de torneira residencial pelos padrões
da legislação. (Instrução Normativa Nº 62 de 26 de agosto de 2003, a Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde e a
2

Resolução CONAMA Nº 357/05.). Os dados de precipitação mensal ou anual são apresentados em mm/m , isto
2

significa que se chover em sua cidade 750 mm/m , cada metro quadrado recebe 750 litros de água por ano. Na
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prática nem toda a água é capturada devido à evaporação, infiltração e outros fenômenos. Esta perda se estima em
2

2

20%. Volume de água (litros/ano) = 0,80 x área captação (m2) x precipitação (lts/ano/m )Se sua casa tem 60 m de
telhado ou área de coleta, e em sua região chove apenas 750 mm de água por ano, tudo o que podemos armazenar
2

2

3

é 0,80 x 60m x 750 litros/ano/m = 36 000 litros ou 36m que que seria suficiente para uma casa cujo consumo
fosse de 100 litros/dia, para uma família de 03, viabilizando menores custos a concessonária, dividindo o consumo,
barateando a conta.
Água de Chuva - Demanda de Água: o consumo de uma fábrica, escritório ou residência poderá ser estabelecido
por medidas padrão da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. É muito importante lembrar que toda a
superfície do telhado possui partículas de sujeira, dejetos orgânicos de pássaros e em alguns casos, folhas trazidas
pelos ventos. O início da captação deverá ser desprezado pelas razões anteriores descritas. Antes do volume de
água captado ser direcionado a Calha Parshall, um filtro mecânico deverá separar estas sujeiras indesejadas e
aproximadamente 50 litros iniciais, deverão ser descartados (este volume pode ser alterado, de acordo com as
características e dimensionamento do telhado). Veja exemplo abaixo:
CALHA PARSHALL
O medidor Parshall foi desenvolvido pelo engenheiro Ralph L. Parshall, na década de 1920, desenvolvido
inicialmente para aplicações em irrigações, hoje em dia é utilizado frequentemente nas aplicações industriais e
saneamento. A Calha Parshall é um dispositivo tradicionalmente usado parar medição de vazão em canais abertos
de líquidos fluindo por gravidade, muito utilizado nas estações de tratamento de água para a realização de duas
importantes funções:1º medir com relativa facilidade e de forma contínua as vazões de entrada e saída de água.2º
atuar como misturador rápido, facilitando a dispersão dos coagulantes na água, durante o processo de coagulação.
Consiste, basicamente, numa seção convergente, numa seção estrangulada – “garganta” – e uma seção divergente,
dispostas em planta. O fundo da unidade é em nível na seção convergente, em declive na “garganta” e em aclive na
seção divergente.
FLOCULAÇÃO
É o processo onde a água recebe uma substância química chamada de sulfato de alumínio ou PAC (Poli cloreto de
Alumínio - floculante químico recomendado para uso em diversas aplicações). Sua forma é líquida e possui a
capacidade de formar flocos grandes rígidos e pesados, elevando a velocidade de decantação. Este produto faz com
que as impurezas se aglutinem formando flocos para serem facilmente removidos. Atua em:
- Clarificação de efluentes líquidos industriais.
- Clarificação de água potável e água para fins industriais.
- Floculante e coagulante em processos industriais.
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A dosagem do PAC será dada em função da característica da água a ser tratada. O tanque de floculação deve possuir
uma pequena taxa de agitação, a fim de auxiliar a função do agente floculador. Essa ação mecânica deverá ser
projetada com pás de agitação suspensas. Neste tanque floculador, a agitação é mecânica, por meio de velocidade
controlada, promove a aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Manutenção e
Limpeza - Uma vez por semestre, este tanque deverá ser esvaziado para fins de limpeza e remoção das partículas
floculadas no processo.
DECANTAÇÃO
Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a água, eles caem e se depositam no fundo do
decantador. Os decantadores são tanques onde a velocidade da água, após a floculação, sofre uma diminuição para
permitir a deposição dos flocos. Geralmente têm formato retangular ou circular. O fundo tem declividade de acordo
com a forma de remoção do lodo (manual ou hidráulica). Possuem dispositivos na entrada, previstos para melhor
distribuição de água e dispositivos na saída para evitar arraste de flocos. A distribuição do fluxo de água para o
decantador deverá ser feito através de um desnível que irá facilitar a distribuição da água de forma regular e por
igual. Este processo de decantação deve acontecer de forma gradual, a fim de que a água “Limpa”, possa fluir por
um desnível ao tanque filtrante, de forma natural. A manutenção do reservatório de decantação deve acontecer de
forma periódica, ou sempre que se fizer necessário. Para uma estação de tratamento como esta proposta, a
periodicidade pode ser realizada também de forma semestral, análoga ao processo de floculação, esta pode ser
manual ou mecânica. Existem decantadores que possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo do tanque
para o centro, facilitando o bombeamento da sujeira para um canal de esgoto. Este processo separa toda a água
limpa da parte das impurezas sólidas.
FILTRAGEM
A passagem da água para o procedimento de filtragem deverá acontecer através de canaletas localizadas na parte
superior do processo de decantação, pois ali na superfície, se encontra a água previamente tratada.
A água segue para um filtro formado por antracito (carvão ativado), pedra e areia. Este filtro deve possuir um
sistema de retro lavagem que deverá ser acionado de forma mecânica com a própria água filtrada mais ar
comprimido, para auxilio da limpeza do sistema, sempre que necessário. Nesta fase, a água passa por várias
camadas filtrantes onde ocorre a retenção dos flocos menores que não ficaram na decantação. A água então fica
livre das impurezas. Estas três etapas: floculação, decantação e filtração recebem o nome de clarificação. Nesta
fase, todas as partículas de impurezas são removidas deixando a água límpida. Mas ainda não está pronta para ser
usada. Para garantir a qualidade da água, após a clarificação é feita a desinfecção.
O Tratamento Físico-Químico da água cinza retira poluentes minerais, óleos, matéria orgânica solúvel, cor e
turbidez além de elementos como o fósforo e nitrogênio, DBO, DQO e bactérias e vírus. As águas cinzas numa
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residência são basicamente as águas originadas de chuveiro, lavanderia e lavatórios. São águas menos poluídas e
mais fáceis de tratar que as aguas negras e depois de tratadas aguas cinzas se prestam ao reuso para finalidades
tipo descarga em sanitários, irrigação, lavagem de automóveis e pisos, etc.. Numa casa popular no Brasil as águas
cinzas representam 90% do consumo da casa e no caso de um prédio comercial, 71% portanto o tratamento da
água pode representar uma economia expressiva.
COMPOSIÇÃO DAS ÁGUAS CINZAS
O que limita o uso de aguas cinza para reuso é muitas vezes o odor e a contaminação com microrganismos. Um
sistema que remova estes problemas habilita a água ao reuso básico, a saber: irrigação, descarga de sanitários,
lavagem de carros, lavanderia, etc. Composição das Águas Cinzas, chuveiros, tanque de lavar roupas, máquina de
lavar e cozinha tem níveis variados de carga orgânica, enxofre e micro-organismos.
DESINFECÇÃO
A abundância de água no Brasil nunca trouxe grandes preocupações exceção aos setores que se utilizam de água
como matéria-prima ou com influência direta sobre o produto final. Atualmente, entretanto, com o surgimento de
problemas de poluição de água nos grandes centros urbanos, começa a haver um maior interesse e preocupação. A
legislação, que vai tomando forma, introduziu como um de seus principais instrumentos a cobrança pelo uso da
água e tem conduzido muitas indústrias e estabelecimentos comerciais à busca por um novo modelo de
gerenciamento da água. O reuso se torna não apenas uma forma de garantir seu crescimento, mas de
sobrevivência.
Em residências, grande parte da água usada pode ser facilmente tratada (águas cinza). No mundo todo há uma
tendência ao reuso destas águas reduzindo sensivelmente os custos das contas de água.
REUSO ÁGUA CINZA - ÁGUA RESIDENCIAL
Em residências o consumo de água é mais ou menos proporcional a nível mundial e a maior parte passível de
tratamento in loco e reaproveitável. Independente da região e classe social envolvida o volume de água tratável
para reuso se situa entre 70 e 90 do total. A possibilidade de reuso se dá através do tratamento de água cinza,
derivada do tanque, chuveiro, máquina de lavar e lavatório

5. CONCLUSÃO
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Grande projeção para a comunidade, expansão dos recursos técnicos da instituição, em conhecimento e
aplicabilidade. Maior exposição de nossas características positivas para a sociedade em geral e crescer com políticas
sustentáveis.
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