
VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 1 

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS CINZAS NO AMBIENTE 
DOMÉSTICO 

 
Sebastião Tomas Carvalho (*), Gabriela Soares Pereira, Vanessa Silva de Oliveira, Millôr Godoy 
Sabará, Milton Edgar Pereira Flores 
* Celulose Nipo-brasileira S.A. (CENIBRA) - sebastiao.tomas@yahoo.com.br  

 
RESUMO 
O sistema de captação de águas pluviais é uma alternativa para a escassez de água e conservação de 
mananciais, assim como, Áreas Alagadas Construídas (AAC) podem ser eficazes para tratar fontes pontuais e 
difusas de poluição hídrica em residências e permitir o seu reuso. Avaliou-se o desempenho de um sistema 
integrado de aproveitamento de águas pluviais e águas cinzas tratadas por sistema de Áreas Alagadas 
Construídas (AAC) vegetadas com capim vetiver e complementadas com filtros de carvão ativado. Os 
resultados do tratamento das águas cinzas evidenciaram melhorias significativas na qualidade final da água, 
permitindo a complementação ao volume de água pluvial para atender as necessidades de reuso da residência, 
particularmente nos meses de seca. A integração dos sistemas proporcionou a economia hídrica na residência 
de até 79% do volume consumido antes da implantação dos sistemas, e uma economia de 67% no valor da 
tarifa de consumo de água potável e tratamento de esgoto. Os sistemas propiciaram benefícios econômicos, 
ambientais e paisagísticos à residência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Captação de Água Pluvial, Águas Cinzas tratadas, Área Alagada Construída, 
Reaproveitamento de água, Sustentabilidade. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo Oliveira et al (2007) a água é, sem dúvida, o principal insumo a ser considerado no desenvolvimento 
socioeconômico das nações. Além disso, Tundisi, J. e Tundisi, T. (2008) afirmam que ela é um recurso de vital 
importância para a manutenção e sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. Em termos globais, a quantidade de 
água disponível é superior ao total consumido pela população. 
 
No entanto, a distribuição deste recurso é desigual nas diversas regiões do planeta e em geral não é diretamente 
proporcional às necessidades. Estudos demonstram que na maior parte da Terra há déficit de recursos hídricos e isso 
ocorre porque há predominância da evaporação potencial sobre a precipitação (ARAÚJO, 1988; BRASIL, 2004; 
COELHO, 2004). 
 
Para Lima (2005) o problema da escassez de água no planeta pode ser justificado por dois fatores: a gestão deficiente 
combinada com a má distribuição dos recursos hídricos, sendo o primeiro fator devido ao homem e o segundo a natureza. 
Estudos mostram que onde existe uma densidade populacional baixa há muita água disponível, e onde existe uma 
densidade populacional alta, há pouca água disponível. Pode-se citar a Região Sudeste do Brasil, que possui uma 
população correspondente a 43% do total do país e dispõe de uma potencialidade hídrica estimada em apenas 6% 
(GHISI, 2006). 
 
Em busca de tecnologias limpas, o reuso da água é uma alternativa viável tanto para indústrias como para o uso 
doméstico, esse também é um meio de economizar os recursos hídricos, conservando aqueles já disponíveis (OLIVEIRA, 
SILVA E CARNEIRO, 2013). 
 
Ainda de acordo com os autores Oliveira, Silva e Carneiro (2013) os benefícios ambientais, econômicos e sociais de se 
fazer reuso e economia de água são vários, tais como: reduzir o lançamento de efluentes em cursos d’água, possibilitando 
uma melhoria na qualidade das águas, redução de captação de águas superficiais e subterrâneas preservando este recurso, 
aumento da disponibilidade de água potável e mudanças nos padrões de produção e consumo. 
 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar um sistema de captação de água pluvial, bem como, um 
sistema de tratamento de águas cinza através de áreas alagadas construídas (AAC). Além disso, pretende-se analisar a 
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eficiência do tratamento, através de análises físico-químicas do efluente antes e após o tratamento e demonstrar a 
economia do consumo de água na residência onde foram implantados esses sistemas de aproveitamento de água. 
 
 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS DE CHUVAS 

Segundo Schistek (2001) construir reservatórios de armazenamento de água da chuva é uma tradição antiga em regiões 
áridas ou semiáridas do Velho Mundo, como no Médio Oriente e na Ásia, onde a captação de água de chuva para o 
abastecimento humano faz parte do acervo cultural dos povos há milhares de anos. 
 
O aproveitamento de águas pluviais aparece como um importante instrumento de gestão dos recursos hídricos capaz de 
proporcionar conservação, economia e contribuir para a diminuição de picos de enchentes em regiões muito 
impermeabilizadas (TOMAZ, 2003). Segundo Costa et. al (2006) o sistema de captação de águas pluviais é uma das 
alternativas para a redução da escassez de água e conservação das águas dos mananciais. 
 
Segundo Fewkes (1999) para regiões com períodos chuvosos frequentes e bem distribuídos durante todo o ano, o sistema 
de aproveitamento de água de chuva é viável. Em regiões com períodos prolongados de estiagem a adoção desse sistema 
demanda a implantação de caixas para reservação com dimensões maiores, o que torna o sistema mais caro. Nesse caso, é 
aconselhada a adoção de um sistema integrado de aproveitamento de água de chuva e de reuso de efluentes domésticos, 
de forma a tornar o sistema funcional durante todo o ano, aumentando assim, seu potencial de sustentabilidade. 
 
 
REUSO DE ÁGUAS CINZA 

Águas cinza são águas oriundas de processos domésticos como chuveiros, pias e lavanderias (SILVA et al., 2010). De 
acordo com Leal et al. (2007), a água cinza apresenta grande potencial de reuso, pois representa cerca de 70% do esgoto 
doméstico e baixa concentração de poluentes se comparado ao esgoto doméstico combinado. Além disso, pode ser 
adequada para diferentes tipos de reuso requerendo, assim, tratamentos distintos convenientes com a aplicação final da 
mesma.  
 
Áreas Alagadas Construídas (AAC) podem ser consideradas a alternativa ecológica mais comum para tratamento de água 
cinza em nível domiciliar ou pequenas comunidades (PAULO et al., 2009). 
 
AAC constituem-se de canais preenchidos por meio poroso com alta condutividade hidráulica (usualmente cascalho, areia 
grossa ou brita), o qual dá suporte ao crescimento de macrófitas e de biofilme, além do fundamental papel de atuar como 
filtro para alguns poluentes. Elas podem ser classificadas de acordo com o fluxo (vertical ou horizontal), o qual ainda é 
dividido em fluxo superficial (FS) e subsuperficial (FSS) (USEPA, 2000). 
 
As remoções ocorrem principalmente através da filtração e da depuração da matéria orgânica por microrganismos 
formadores do biofilme aderido ao substrato presente no sistema (Olijnyk et al., 2007). As técnicas de construção são 
utilizadas de acordo com a característica do efluente a ser tratado, da eficiência final desejada na remoção de poluentes, da 
área disponível e do interesse paisagístico (SALATI, 2003). 
 
Segundo Arias e Brix (2003) as AAC se destacam pela alta eficiência e o baixo custo de implantação, além de uma 
melhoria na qualidade ambiental, efeito paisagístico, criação e restauração de nichos ecológicos e uma grande produção 
de biomassa, que pode depois ser usada como alimento para animais e na produção de energia e de produtos artesanais, 
criando, assim, uma perspectiva de geração de renda. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema experimental foi construído e instalado em uma residência situada geograficamente no bairro Ana Rita, na 
cidade de Timóteo, estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil.  
 
Foram instalados dois sistemas, o de captação da água pluvial e o sistema de tratamento de águas cinza, sendo em comum 
o reservatório final de armazenamento e distribuição da água para aproveitamento. A captação da água pluvial se iniciou 
em 20 de dezembro de 2014 com uma área de coleta de 200 m² de telhado e sistema de condução por calha até o 
reservatório final com capacidade de 5.000 litros, localizado na parte mais baixa do terreno. Tomou-se o cuidado de 
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eliminar o primeiro milímetro de chuva por meio de um sedimentador-dreno (Figura 1), para que ocorresse a limpeza das 
impurezas do telhado. 
 

 
Figura 1: Sistema sedimentador-dreno para descarte dos primeiros milímetros de chuva que 

carreiam as impurezas do telhado. Fonte: Os autores, 2015. 
 
O sistema de tratamento de águas cinza se inicia com a coleta do efluente proveniente dos chuveiros, das pias e da 
lavanderia. Estas águas são direcionadas, através de tubulações, para uma caixa de 250 litros, que funciona como uma 
caixa reguladora do fluxo e serve também para a separação de sólidos. Desta caixa sai uma tubulação de 19 mm que 
direciona o efluente para o sistema de tratamento AAC de fluxo horizontal e escoamento subsuperficial. Para evitar a 
proliferação de mosquitos Aedes aegypti, causador da dengue e da febre chikungunya, optou pelo sistema AAC de fluxo 
subsuperficial e por reservatórios hermeticamente fechados. 
 
O sistema de AAC (Figura 2) foi implantado em 18 de novembro em um tanque com dimensões de 2,5 metros de 
comprimento, 0,95 metros de largura e 1 metro de profundidade. O mesmo foi preenchido com brita número 1 e foi 
vegetado com a planta Vetiveria zizanioides conhecida popularmente como Capim Vetiver, que contribui com a extração 
de poluentes disponíveis no efluente para sua nutrição.  
 

 
Figura 2: Sistema de tratamento AAC de fluxo horizontal e escoamento subsuperficial. Fonte: Os 

autores, 2015. 
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Para polimento da água tratada por AAC, em julho de 2015 foi incorporado na saída do sistema AAC, filtros 
de carvão ativado (Figura 3), construídos de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro e 60 cm de comprimento, 
montados de maneira independente um do outro. Para facilitar o manuseio e substituição do elemento filtrante, 
foi desenvolvido um sistema de refil, que pode ser facilmente substituído quando necessário. A capacidade do 
carvão de adsorver íons e bactérias é amplamente comprovada (Metcalf e Eddy, 2003).  
 

 
Figura 3: Sistema de filtros de carvão ativado. Fonte: Os autores, 2015. 

 
O efluente tratado é encaminhado por gravidade até o mesmo reservatório utilizado para captação de água pluvial (Figura 
4) onde se mistura com a água pluvial captada. Todo este processo é realizado por gravidade. O efluente tratado foi 
misturado à água pluvial em meados de julho de 2015, quando o sistema atingiu estabilidade no tratamento. O uso dessa 
água coincidiu com o período de estiagem e serviu para suprir a falta de agua pluvial e manter o abastecimento de água 
reciclada para a residência. 
 

 
Figura 4: Reservatório hermético para armazenamento de águas cinza tratada e pluvial. Fonte: Os 

autores, 2015. 
 
A água pluvial coletada pelo sistema de captação e a água cinza tratada foram aproveitadas nas bacias sanitárias e na 
irrigação de plantas, jardim e horta da residência.  
 
Para a utilização das águas de reuso nas bacias sanitárias, foi realizado o bombeamento da água do reservatório de 5.000 
litros para uma caixa de 1.000 litros localizada na laje da casa, onde foram instaladas tubulações independentes para este 
fim. A Figura 5 apresenta o desenho esquemático de todo o sistema implantado. 
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Figura 5: Desenho do sistema de utilização de águas pluviais e reuso de águas cinza. Fonte: Os 

autores, 2015. 
 
Para avaliação da eficiência do tratamento das águas cinza foram realizadas coletas de amostras e análises 
laboratoriais de rotina do afluente e efluente do sistema de áreas alagadas construídas, em laboratório 
certificado pela norma ISO 17.025. As coletas foram realizadas nos dias 02 de dezembro de 2014, 23 de março 
de 2015 e 08 de julho de 2015, quando nessa última os filtros já haviam sido implantados. Os parâmetros 
avaliados foram: pH, Condutividade, Turbidez, Sólidos Suspensos Totais (SST), Demanda Química de 
Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), N e P Totais.  
 
Com base nos dados de precipitação do município de Timóteo, fornecidos pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), foi estimado o volume potencial de coleta de água pluvial da residência. Ainda, foram 
analisadas as contas de água da residência dos períodos anterior e posterior à implantação dos sistemas para 
avaliação da economia gerada na residência. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na análise laboratorial das amostras de entrada e saída do sistema de tratamento de águas cinza em 
AAC, gerou-se a Tabela 1, a seguir, apresentando dados das amostras coletadas em 02/12/2014.  
 

Tabela 1. Resultado das análises laboratoriais das amostras do sistema de AAC em 02/12/2014. 

 
 
pH 

Cond. 
(µS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mg O2/L) 

DBO 
(mg O2/L) 

N 
(mg NH3/L) 

P Total 
(mg P / L) 

Entrada 6,30 280,5 168,0 99,0 508 196 0,59 1,34 

Saída 6,77 721 46,7 28,5 463 361 1,29 1,17 

 
A eficiência de remoção do sistema na data de 02/12/2014 foi calculada e está apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Eficiência de remoção (%) do sistema de AAC em 02/12/2014. 

 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mg O2/L) 

DBO 
(mg O2/L) 

Nitrogênio 
(mgNH3/L) 

Fósforo  
(mg P/L) 

Eficiência 
(%) 

72,22 71,20 8,90 - - 12,70 

 
Já com os dados da análise laboratorial das amostras de entrada e saída do sistema de tratamento de águas cinza em AAC 
coletadas no dia 23/03/2015, gerou-se a Tabela 3. 
 

Tabela 3. Resultado das análises laboratoriais das amostras do sistema de AAC em 23/03/2015. 

 
 

pH 
Cond. 

(µS/cm) 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mg O2/L) 

DBO 
(mg O2/L) 

Nitrogênio 
(mg NH3/L) 

Fósforo 
(mgP/L) 

Entrada 4,72 273 195 55,8 818 358 0,35 0,75 

Saída 7,25 704 48,3 20,6 158 62 1,78 0,38 

 
A eficiência de remoção do sistema no dia 23/03/2015 foi calculada e está apresentado na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Eficiência (%) de remoção do sistema de AAC em 23/03/2015. 

 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mgO2/L) 

DBO 
(mgO2/L) 

Nitrogênio 
(mgNH3/L) 

Fósforo 
(mgP/L) 

Eficiência (%) 75,20 63,10 80,70 82,70 - 49,30 

 
O desempenho da AAC mostrou diminuição nos valores de turbidez, SST, DQO e P total e incremento do pH, 
Condutividade elétrica, DBO e N no afluente.  
 
Os resultados sugerem que o efluente tinha uma natureza mais ácida, com valores de 6,30 e 4,72 de potencial 
hidrogeniônico. O efeito do tratamento sobre o pH foi significativo, elevando o parâmetro para 6,77 em dezembro de 
2014 e para 7,25 em março de 2015. Esses resultados corroboram com Gschlöbl et al. (1998), que verificaram que 
sistemas de áreas alagadas tendem a levar o pH do efluente para a neutralidade. 
 
A condutividade elétrica foi elevada. A condutividade elétrica está diretamente ligada à presença de íons dissolvidos, o 
que pode estar indicando que houve uma concentração de sais no sistema. O afluente é proveniente de águas de pias e 
lavanderia, o que explica a presença de sólidos suspensos, e ao passar pelo tratamento com AAC, os sólidos suspensos 
estão tendo remoção através de processos físicos, mas ao mesmo tempo, pode estar havendo uma dissolução dos sólidos, 
provocando o aumento dos sólidos dissolvidos e consequentemente da condutividade elétrica. 
 
A turbidez, ou a capacidade da água em absorver luz (VON SPERLING, 1996), foi reduzida na saída do tratamento em 
72,22 e 75,2 % nos dois dias de análise. Os sistemas de tratamento por áreas alagadas construídas são bastante eficientes 
na remoção de sólidos em suspensão (SST) e consequentemente da turbidez. A redução desses valores nesses sistemas se 
deve especialmente a processos físicos que retêm coloides e partículas milimétricas contidas nos efluentes. O 
desenvolvimento do sistema de raízes das plantas, aliado ao tempo de detenção, é fundamental no processo de retenção 
das partículas. O desenvolvimento das raízes no meio também estabilizou o leito evitando a formação de caminhos 
preferenciais de fluxo, e reduziu o teor de SST em 71,2 e 63,1 %. (GSCHLÖBL et al., 1998; NERALLA et al., 2000; 
CAMPOS et al., 2002; SOLANO et al., 2004). 
 
O sistema apresentou eficiência maior para DQO e para a DBO na amostragem de março quando o sistema estava mais 
consolidado. Na primeira amostragem em 02/12 /14 a eficiência foi menor em relação à DQO e houve um incremento da 
DBO. 
O fósforo presente nas águas residuárias, quer seja na forma iônica ou complexada, encontra-se, geralmente, como fosfato 
e sua remoção por disposição dos esgotos em áreas alagadas é controlada pelos processos biótico e abiótico (REDDY e 
D’ANGELO,1997). Esses efeitos foram satisfatórios na redução do teor de fósforo em até 49,3%, na segunda análise. A 
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remoção de fósforo se deve principalmente a precipitação das formas solúveis com metais como ferro e alumínio 
principalmente (MERZ, 2000), e adsorção de partículas ao material constituinte do leito, como argila, silte, pedras, entre 
outros (DRIZO et al., 1997 e MERZ, 2000). 
 
Em relação ao nitrogênio foi observado um incremento na saída do tratamento. Os dados apresentados mostraram que o 
abastecimento de oxigênio no leito pode ter sido insuficiente ou não bem distribuído, pois, vários trabalhos reportam a 
nitrificação/desnitrificação como sendo uma das principais vias de recuperação de nitrogênio dos esgotos em áreas 
alagadas construídas de fluxo superficial e subsuperficial (MCBRIDE e TANNER, 2000; TANNER et al., 2002). 
 
No dia 08/07/2015 foi realizada uma análise para avaliar a eficiência dos filtros de carvão ativados instalados no sistema 
que resultou nos dados apresentados na Tabela 5. 
 

Tabela 5. Resultado das análises laboratoriais das amostras do sistema de filtros de carvão ativado em 
08/07/2015. 

 
pH 

Cond. 
(µS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mgO₂/L) 

DBO 
(mgO₂/L) 

Nitrogênio 
(mgNH₃/L) 

Fósforo 
(mgP/L) 

Entrada 6,15 542 249 176 448 433 7,06 2,05 

Saída 7,02 813 4,5 7 37 28 1,45 0,69 

 
A incorporação de filtros de carvão ativado ao sistema de tratamento por áreas alagadas construídas gerou um aumento da 
eficiência de remoção desse sistema (Tabela 6), conforme mostram as amostras coletadas no dia 08/07/2015. 
 

Tabela 6. Eficiência (%) de remoção do sistema de filtros de carvão ativado em 08/07/2015. 

 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DQO 
(mgO2/L) 

DBO 
(mgO2/L) 

Nitrogênio 
(mgNH3/L) 

Fósforo 
(mgP/L) 

Eficiência 
(%) 

98,19 96,02 91,74 93,53 79,46 66,34 

 
Quanto à captação pluvial, o volume potencial de água pluvial coletada na residência variou conforme a precipitação 
registrada no mês. A Figura 6, a seguir, apresenta dados da precipitação do período de outubro de 2014 a junho de 2015 
no município de Timóteo.  
 

 
Figura 6: Dados de precipitação do município de Timóteo no período de outubro de 2014 a junho 

de 2015. Fonte: INMET, 2015. 
 
A figura 7 demonstra a capacidade de captação de água de chuva de uma única residência com área do telhado de 200 
m2, na região de estudo.   
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Figura 7: Dados de volume de águas pluviais capitadas pelo telhado da residência em estudo. Fonte: 

Os autores, 2015. 
 
As águas coletadas e tratadas nos sistema permitiram redução significativa nos valores de consumo de água (Tabela 7) e 
das tarifas de cobrança da concessionária, verificando-se o beneficio econômico, e melhoria da qualidade ambiental e 
paisagística das áreas verdes da residência. 
 

Tabela 7. Volume de água da concessionária de água consumido referente aos meses de novembro de 2014 a 
abril de 2015.  

Mês 

Conta 
referente a 
novembro 

2014 

Conta 
referente a 
dezembro 

2014 

Conta 
referente a 

janeiro 
2015 

Conta 
referente a 
fevereiro 

2015 

Conta 
referente a 

março 
2015 

Conta 
referente a 

abril 
2015 

Conta 
referente a 

maio 
2015 

Volume 
(m³) 

14 13 14 9 3 5 6 

 
Analisando-se os dados de volume de água consumida fornecida pela concessionária pode constatar que houve uma 
redução significativa a partir do no mês de fevereiro de 2015. Apesar da coleta de água pluvial ter iniciado em 20 de 
dezembro de 2014, os volumes captados não foram suficientes para suprir a demanda de consumo em função da baixa 
precipitação registrada no final de dezembro de 2014 e em todo mês de janeiro de 2015.  
 
A redução de consumo de água fornecido pela concessionária atingiu aproximadamente 79% de economia no mês de 
março de 2015 com relação a Janeiro do mesmo ano. Além da redução do consumo de água, houve ganhos financeiros 
significativos na conta de água da residência, conforme Figuras 8 e 9. Em novembro de 2014, antes da implantação do 
sistema, a conta de água e esgoto foi de R$ 73,61, já a conta referente ao mês de maio de 2015 foi reduzida a um valor de 
R$ 24,32. Em termos monetários registrou-se economia entre de 67%. 
 

 
Figura 8: Valor da fatura referente aos serviços de água e esgoto antes da implantação do sistema. 

Fonte: Nota Fiscal/ fatura de serviços COPASA MG. 
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Figura 9: Valor da fatura referente aos serviços de água e esgoto após a implantação do sistema. 

Fonte: Nota Fiscal/ fatura de serviços COPASA MG. 
 
 
CONCLUSÃO 

Conclui-se com esse trabalho que existem alternativas eficazes para a promoção da redução de impactos no meio 
ambiente através do reuso de águas cinza e aproveitamento de água de chuva, pois, contribui com a economia da 
residência, diminui a incidência de falta de agua nas residências, e sobre tudo reduz a pressão sobre os sistemas públicos 
de abastecimento de agua e tratamento de esgoto doméstico. Ainda, evita-se que um maior volume de água escoe 
superficialmente pelas vias impermeabilizadas gerando enchentes.  
 
O sistema de tratamento de águas cinza por áreas alagadas construídas (AAC) complementado com filtros de carvão 
ativado se mostrou eficiente na produção de um efluente mais compatível com os usos que foram propostos, como 
irrigação de plantas, uso nas bacias sanitárias e afins.  
 
O Vetiveria zizanioides mostrou potencialidade para tratamento de efluentes domésticos no sistema AAC, integrando ao 
ambiente residencial um melhor paisagismo. 
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