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RESUMO 

 

A demanda por água potável aumenta devido ao crescimento populacional, 

enquanto a quantidade de água doce no mundo diminui pelo mesmo motivo e pela 

poluição, principalmente causada pelo homem. Mananciais subterrâneos são mais 

protegidos do contato direto de intempéries e ação antrópica, portanto possuem 

águas menos contaminadas. A contaminação, entretanto, surge também de fatores 

naturais como a composição do solo e de rochas do manancial, visto que a mesma 

pode manifestar parâmetros fora do padrão organoléptico. Além do tratamento 

dessas águas com fins de uso potável, se deve pensar também em uma alternativa 

que intencione a diminuição de sua demanda para uma gestão ideal. Comunidades 

afastadas de grandes centros por vezes precisam recorrer a fontes alternativas de 

abastecimento para suprir a falta de atendimento da concessionária municipal. Este 

trabalho apresenta o dimensionamento de uma estação de tratamento de água 

compacta no condomínio residencial Solar de Maricá I, contemplando uma gestão 

comunitária, e uma proposta de reúso de águas cinzas. A estação de tratamento 

sugerida funciona por 16 horas diárias, atendendo uma população projetada de 

1.602 pessoas, e consiste em 2 filtros em paralelo com zeólita e areia como meios 

filtrantes, desinfecção com hipoclorito de sódio, dois reservatórios de água tratada e 

casa de química. O sistema de tratamento da água de reúso é composto de reator 

biodisco, tanque de equalização, reservatório de decantação, tanque de 

acumulação, filtro de areia de pressão e sistema de desinfecção. 

PALAVRAS – CHAVE: tratamento de água, manancial subterrâneo, pequeno porte, 

água cinza, abastecimento 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Drinking water demand increases due to population growth, while the amount 

of fresh water in the world decreases for the same reason and also because of 

pollution, mainly caused by man. Underground springs are more protected from 

direct contact of inclemencies and anthropogenic action, therefore they have water 

with better quality. There is, however, contamination by natural factors such as the 

composition of the soil and rocks of the spring, since groundwaters may manifest 

parameters outside the organoleptic pattern. In addition to the treatment of these 

waters for drinking purposes, one must also consider an alternative that intends to 

decrease the water demand aiming an ideal management. Communities located 

away from big cities sometimes have to resort to alternative sources of supply to fill 

the lack of service of the municipal concessionaire. This work presents the design of 

a compact water treatment plant in the residential condominium Solar de Maricá I, 

including community management and a proposal for the reuse of greywater. The 

suggested treatment plant operates for 16 hours a day, serving a projected 

population of 1,602 people. The system consists of 2 parallel filters with zeolite and 

sand as filter media, disinfection with sodium hypochlorite, two reservoirs for treated 

water and a chemical storage facility. The treatment system of reused water is 

composed of a biodisco reactor, an equalization tank, a decantation tank, an 

accumulation tank, a pressure sand filter and a disinfection system. 

KEY WORDS: water treatment, groundwater, drinking water, greywater, small 

community 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Três a cada dez pessoas no mundo não têm acesso a água potável. A 

primeira avaliação global dos serviços de água potável e saneamento com gestão 

segura conclui que principalmente em áreas afastadas dos centros urbanos, a 

população é carente desses serviços básicos (UNICEF, 2017). 

A qualidade da água consumida é um fator de extrema importância à saúde 

da população. Fora dos parâmetros de adequação ao consumo humano (ingestão, 

produção de alimentos e higiene pessoal), determinados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), a água pode transmitir inúmeras doenças infecciosas à curto, 

médio e longo prazo. Contaminação com bactérias ou vírus patogênicos (como 

diarreias agudas, febre tifoide, leptospirose e cólera), doenças epidérmicas (como 

conjuntivite bacteriana e escabiose) e intoxicação por metais pesados são alguns 

dos riscos (OPAS, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2017a) traz dados de mortalidade 

infantil devido a doenças diarreicas: cerca de 361 mil crianças com faixa etária 

abaixo de 5 anos de idade são vítimas. Grande parte dessas são causadas por 

patógenos na rota fecal-oral e poderiam ser evitadas com água potável, saneamento 

básico e higiene, atreladas ao sistema de coleta de esgotos. 

O objetivo 6 de desenvolvimento sustentável, elaborado em 2015 por ocasião 

da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, contempla a 

busca da disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas as 

pessoas. Melhorar a qualidade da água, a eficiência de seu uso e conseguir 

abastecer as comunidades escassas desse recurso estão entre os itens a serem 

alcançados pelos países que assinaram o plano de ação, com um total de 17 

objetivos, até o ano de 2030 (ONU, 2015). 

Em todo o Brasil, 99,4% dos municípios possuem uma rede geral de 

abastecimento de água. Destes, somente 85,7% dos domicílios têm acesso à essa 

rede. Apesar dos números apresentados, que transmitem um falso aspecto positivo 

de que grande parte do país é atendida, muitas vezes as redes de distribuição 

existem somente nos centros dos municípios, excluindo as populações periféricas. 
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Esse fato é refletido no número de domicílios que dependem de água subterrânea, 

que contabilizam 9,9% no país. (IBGE, 2017b). 

Diversos benefícios socioeconômicos advêm da captação de água 

subterrânea, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Em 

virtude disso, é imprescindível uma administração rigorosa para impedir a 

degradação de forma irreversível do aquífero. A poluição desse é o principal receio, 

visto que problemas de esgotamento da reserva são solucionados através de uma 

melhor gestão na utilização dos recursos hídricos (SELBORNE, 2001). 

Dos domicílios brasileiros, apenas 66% possuem conexão com a rede de 

esgotamento sanitário, o restante possui fossas não conectadas à rede ou outra 

forma de esgotamento (IBGE, 2017b). A falta de tratamento das cargas efluentes vai 

de encontro à Lei das águas, que em seus objetivos traz a asseguração de 

disponibilidade de água necessária à atual e às futuras gerações, dentro dos 

padrões de qualidade requeridos para cada uso, já que muitas vezes acaba por 

contaminar águas superficiais ou subterrâneas (BRASIL, 1997). Essa contaminação, 

juntamente com a causada por lixo urbano, exige que maiores gastos sejam 

investidos no tratamento da água de qualidade comprometida para a finalidade de 

consumo (GUERRA, 2011, p. 87). 

Cerca de 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo, até 2025, em países ou 

regiões com escassez absoluta de água, e dois terços da população mundial podem 

estar vivendo sob condições de estresse hídrico (UN-WATER, 2007). Essa situação 

de inópia é fruto do aumento da necessidade de uma população mundial crescente 

juntamente com a poluição da água doce, minimizando, assim, sua finita oferta 

(HINRICHSEN; ROBEY; UPADHYAY, 1998). 

A gestão adequada dos recursos hídricos deve ser feita com equilíbrio entre 

controle da demanda e busca de recursos alternativos que complementem a 

primeira (HAFNER, 2007). O reúso de águas cinzas, que são provenientes de 

lavagem e banho, entra como uma solução de combate à escassez juntamente com 

a captação de água da chuva, porém essa última depende de fatores climáticos, 

enquanto que águas cinzas são geradas diariamente pelas atividades cotidianas do 

homem e estando, portanto, sempre disponíveis (GONÇALVES, 2006). 

A reutilização de águas cinzas é incentivada inclusive por regulamentações 

municipais. A lei 2.856 de 2011 institui que, no Município de Niterói, todas as novas 

edificações cujo consumo de água por dia seja igual ou maior que 20 metros cúbicos 
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ficam obrigadas a reciclar as águas cinzas, promovendo o uso racional e o reúso 

(NITERÓI, 2011). 

Diante do cenário de não atendimento por parte das grandes empresas 

distribuidoras de água tratada, juntamente com a necessidade de melhor gestão dos 

recursos hídricos disponíveis através de soluções alternativas de abastecimento e 

reutilização de águas para o mesmo fim ou fins diferentes de sua proveniência, 

surge uma possibilidade de implementação de sistemas de tratamento e 

aprovisionamento de pequeno porte sincrônico com reaproveitamento individual de 

águas de descarte. Incentiva-se que a responsabilidade sobre tal sistema tenha a 

participação da população local, formando uma gestão comunitária focada em 

melhorar seu próprio saneamento e administração da água (ONU, 2015). 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

O condomínio Solar de Maricá I, local foco do estudo, encontra-se em Maricá, 

município da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com 

dados da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), apenas 28,8% da 

população do município de 153.008 habitantes em questão era abastecida pela rede 

de distribuição de água potável no ano de 2017 (IBGE, 2017a; CEDAE, 2017). Essa 

defasagem de atendimento gera a necessidade da utilização de alternativas na 

obtenção de água potável. 

Existe um crescente aumento no uso de águas subterrâneas para 

abastecimento por falta de qualidade de águas superficiais, porém há uma falsa 

crença de que profundidade significa proteção de contaminação (AYACH et al., 

2009). O uso de água de poços individuais é feito por 93% dos domicílios do 

condomínio, sendo que desses, não são todos que fazem algum tratamento antes do 

consumo e existem condôminos que reclamam do cheiro da água em determinadas 

épocas do ano. 

Nesse cenário, a instalação de uma estação de tratamento de pequeno porte 

é benéfica aos moradores de um modo geral, já que a todos seria garantida a oferta 

de água segura. Portanto, torna-se necessário realizar um estudo prévio que forneça 

subsídios técnicos para o planejamento e tomada de decisão quanto ao sistema 

adequado. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Dimensionar uma estação de tratamento de pequeno porte para atendimento 

do abastecimento do condomínio, apresentando também uma alternativa para 

redução do consumo de água com reutilização de águas cinzas. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Realizar levantamento de tecnologias existentes para tratamento em 

estações de pequeno porte 

➢ Levantamento de instalações em localidades próximas através de 

visitas técnicas  

➢ Estudar qualidade de água no manancial disponível  

➢ Selecionar alternativas de tratamento disponíveis para adequação da 

qualidade da água considerando aplicação em sistemas de pequeno 

porte e gestão realizada pela própria comunidade 

➢ Dimensionar sistema de tratamento de água para atendimento do 

condomínio Solar de Maricá I  

➢ Apresentar alternativa de redução de consumo com reutilização de 

água cinza 

 

2. METODOLOGIA 

 

O local de estudo, localizado na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro, foi escolhido por carecer de atendimento de uma concessionária que 

proveja água potável. Baseando-se nas necessidades e possibilidades para 

resolução de tal questão, foi efetuado um estudo de caso para a consecução do 

objetivo. 

A primeira abordagem para a definição do tipo de tratamento a ser feito 

consistiu de visitas técnicas à condomínios próximos com objetivo de sondagem 

quanto a tecnologia utilizada para tratamento e seus resultados. Tais tecnologias 
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foram cruzadas com o levantamento bibliográfico em uma tabela decisória na qual a 

qualidade da água, a durabilidade do tratamento, o custo e o modo de operação 

foram decisivos para a eleição de um modelo.  

A quantidade de casas existentes em 2017 foi empregada na estimativa de 

quantidade de moradores do condomínio. Utilizou-se a estimativa populacional de 

anos anteriores, aplicando o método de quantificação indireta de razão e correlação, 

que assume que a região analisada - o condomínio - terá a mesma tendência 

populacional que a cidade em que a mesma se encontra. Considerando a projeção 

populacional, foram comparados dois métodos distintos de cálculo para os próximos 

30 anos, o de crescimento geométrico e taxa decrescente de crescimento (HELLER; 

PÁDUA, 2010).  

A partir da pesquisa de referencial teórico sobre tratamento de água e dos 

dados das análises realizadas, foram definidos os cálculos para correção de 

concentração dos elementos fora do padrão organoléptico.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E 

DOCUMENTAL 

3.1. ÁGUA E SANEAMENTO 

 

De acordo com a European Food Safety Authority (EFSA, 2010), recomenda-

se a ingestão de 2,5 l de água por dia para homens e 2,0 l para mulheres. Desde 

2010, através da Resolução nº 64/292 da Organização das Nações Unidas, ONU 

(2010), é reconhecido como direito humano o acesso à água limpa e segura, além 

de saneamento.  

Água segura é aquela que não representa risco à saúde, com contínua 

qualidade e disponibilidade, sendo acessível a todos (SOUZA, 2008). A Organização 

das Nações Unidas (2015) tem como o sexto de seus objetivos de desenvolvimento 

sustentável, “alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para 

todos” e “alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos”.  

Os parâmetros de segurança e qualidade da água são mensurados através 

de análises microbiológicas, físicas, químicas e radiológicas, seguidas de 
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comparação com os valores estabelecidos pelas normas vigentes (VIEIRA, 2005). 

Além da composição da água, a continuidade de atendimento deve se manter para 

assegurar uma água segura. A rede de distribuição geral brasileira atende 

diariamente apenas 86,7% dos domicílios, 6% de 4 a 6 vezes na semana e 5,4% de 

1 a 3 vezes na semana (IBGE, 2017b). 

Seguindo as normas vigentes no Brasil (BRASIL, 2007), saneamento básico, 

por definição, compreende as atividades, infraestruturas e instalações referentes a:  

➢ Abastecimento de água potável: englobando captação, ligações 

prediais e os respectivos instrumentos de medição; 

➢ Esgotamento sanitário: coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, até seu lançamento no meio 

ambiente; 

➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: drenagem, 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas. 

 Segundo a Agência Nacional de Águas (2013), 26% da população brasileira 

não possui coleta de esgoto, 18% têm seu esgoto coletado mas não tratado, e 

apenas 55% possui esgotamento sanitário adequado. Desses, 43% têm seu esgoto 

coletado e tratado e 12,03% utilizam soluções individuais - as fossas sépticas. 

De acordo com o terceiro artigo da Portaria de Consolidação n° 5, anexo XX 

(BRASIL, 2017), a água cujo destino é o consumo humano deve ter sua qualidade 

controlada e vigiada, sendo ela advinda do sistema de distribuição coletivo ou de 

solução alternativa coletiva de abastecimento. Ainda essa Portaria, em seu sétimo 

artigo, outorga a responsabilidade pela vigilância dessa qualidade à Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS) em conjunto com as Secretarias de Saúde dos Estados, 

Distrito Federal e municípios, e com os responsáveis pelo sistema ou solução 

alternativa de abastecimento, esses últimos sendo os agentes do controle da 

qualidade. 
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3.1.1. QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), a demanda de água para uso 

doméstico engloba principalmente asseio corporal, cozinha, bebida, descarga de 

bacias sanitárias, lavagens de roupas, rega de jardins e quintais, lavagem de 

automóveis e limpezas em geral. Como será visto no capítulo de águas cinzas, nem 

todas as atividades mencionadas acima requerem o emprego de água potável, 

porém as que envolvem contato direto com o homem devem seguir especificações 

para que não sejam danosas à sua saúde. 

De acordo com parâmetros definidos pela tabela de padrão microbiológico da 

água para consumo humano (BRASIL, 2017, p. 13), os seguintes valores são 

requeridos: 

➢ Água tratada na saída do tratamento: ausência de coliformes totais em 

100ml  

➢ Água tratada no sistema de distribuição com abastecimento a menos 

de 20.000 habitantes (reservatórios e rede): ausência de Escherichia 

coli em 100ml e limite de apenas uma amostra dentre as coletadas no 

mês com resultado positivo para presença de coliformes totais. 

➢ Padrão de turbidez para desinfecção de águas subterrâneas: 1,0 uT 

em 95% das amostras 

 

A água potável também deve estar em concordância com o padrão 

organoléptico, mostrado a seguir, no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 - Padrão organoléptico de potabilidade 

Parâmetro Unidade 
Valor Máximo Permitido 

(VMP) 

Alumínio mg/l 0,2 

Amônia (NH3) mg/l 1,5 

Cloreto mg/l 250 

Cor aparente uH 15 

1,2 diclorobenzeno mg/l 0,01 

1,4 diclorobenzeno mg/l 0,03 

Dureza total mg/l 500 

Etilbenzeno mg/l 0,2 

Ferro mg/l 0,3 

Gosto e odor Intensidade 6 

Manganês mg/l 0,1 

Monoclorobenzeno mg/l 0,12 

Sódio mg/l 200 

Sólidos dissolvidos totais mg/l 1000 

Sulfato mg/l 250 

Sulfeto de hidrogênio mg/l 0,1 

Surfactantes mg/l 0,5 

Tolueno mg/l 0,17 

Turbidez uT 5 

Zinco mg/l 5 

Xilenos mg/l 0,3 

    Fonte: Brasil (2017) 
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3.2. FONTES DE ABASTECIMENTO CONVENCIONAIS E 

ALTERNATIVAS 

3.2.1. MANANCIAL SUPERFICIAL 

 

Constituídos por córregos, rios, lagos e represas, os mananciais superficiais 

são responsáveis por 47% do abastecimento no Brasil (ANA, 2010). 

As fontes superficiais apresentam suscetibilidade a variações climáticas que 

geralmente causam flutuações sazonais devido a redução do nível por evaporação 

nas superfícies líquidas e transbordamentos em temporadas de excesso de água 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008). Para amenizar esses efeitos, podem ser 

construídas barragens - construções que visam acumular água em épocas de chuva 

para cumprir a demanda nos períodos de escassez (TSUTIYA, 2006).  

 Disponíveis em áreas restritas e específicas, a utilização dos mananciais 

superficiais muitas vezes torna necessária a construção de sistemas de transporte, 

distribuição e armazenamento, como as barragens. Tais estruturas requerem obras 

hidráulicas que elevam o custo de implementação do sistema de abastecimento 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008). 

 

3.2.2. MANANCIAL SUBTERRÂNEO 

 

O manancial subterrâneo é utilizado como fonte de abastecimento em 52,3% 

das sedes urbanas no Brasil, seja como fonte única ou juntamente com o manancial 

superficial (ANA, 2010). 

A água que adentra o solo e permeia verticalmente passa por duas zonas, 

saturada e não saturada. A zona não saturada ou de aeração está entre a superfície 

do terreno e a superfície freática (Figura 3.1), e os espaços vazios entre os grânulos 

são ocupados por água, vapor d’água e ar. Na zona saturada ou de saturação, 

localizada abaixo da superfície freática, todos os poros são preenchidos por água 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008). 

 

 

 



10 
 

Figura 3.1 - Zonas no manancial subterrâneo 

 

   Fonte: Feitosa e Manoel Filho, 2008 

  

A zona saturada engloba quatro tipos de formação rochosa: aquíferos, 

aquicludes, aquitardes e aquifuges. Os aquíferos possuem a capacidade de conter 

água e permitir seu movimento por entre as rochas devido a composição porosa e 

permeável da estrutura geológica (TSUTIYA, 2006). A pressão nas camadas limites, 

superior e inferior, determina as características do aquífero. Gonçales e Giampá 

(2006) e Tsutiya (2006) definem os diferentes tipos de aquífero: 

➢ Aquífero livre 

Também intitulado freático, encontra-se geralmente em profundidades de 5 a 

6 metros. Esse aquífero consiste em uma camada porosa e permeável na qual a 

água está em condições de pressão atmosférica, isto é, livre. 

➢ Aquífero suspenso 

 Ocorre quando o depósito de água excede o nível regional do freático. Esse 

efeito é causado pela redução da permeabilidade do meio, que retém água 

descensional.  

➢ Aquífero confinado 

 Diz-se da camada aquífera contida entre duas outras impermeáveis, 

chamadas aquicludes, como mostra a Figura 3.2. A água é submetida a pressões 

superiores à atmosférica, devido ao peso das camadas superiores. Quando é 

realizada perfuração em camada confinante, o nível da água ultrapassa o limite do 

aquífero. Se a água ultrapassar a superfície topográfica, o poço é dito jorrante ou 

artesiano. 
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Figura 3.2 - Tipos de poços 

 

   Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2007). 

 

➢ Aquífero semi-confinado 

 Possui camada confinante superior semipermeável e camada confinante 

inferior pouco permeável ou impermeável. 

Pode-se citar algumas vantagens no uso de mananciais subterrâneos em 

relação ao superficial, como proximidade entre captação e consumidor, qualidade 

geralmente satisfatória para finalidade de potabilidade e certa facilidade de obtenção 

da água (TSUTIYA, 2006). 

As variações sazonais, expressivas em mananciais superficiais, são 

relativamente pequenas nos subterrâneos. Elevações de nível, que podem causar 

eventuais alagamentos, são controladas através do bombeamento nos poços 

perfurados. Também há menor risco de redução do nível devido à evaporação, e há 

menor exposição à evaporação direta (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008). 

 

3.2.2.1. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 Denominada solvente universal, a água tem alta capacidade de solubilizar 

diversas substâncias (TAFFAREL, 2012). A água subterrânea é uma solução de 

diversos elementos e compostos em qualquer fase, advindos do ar, das rochas e 

solos e da atividade antrópica (FEITOSA, 2000). As impurezas encontradas em seu 

meio definem suas qualidades, podendo estar em suspensão, dissolvidas, em 

estado coloidal, ou como substâncias albuminóides. Características químicas se 
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relacionam a quantidade de matéria orgânica ou inorgânica, físicas com sólidos 

dissolvidos, em suspensão ou em solução, e biológicas com presença de seres vivos 

ou mortos (TAFFAREL, 2012). 

 Dentre as mais usuais formas de contaminação, a deposição de sólidos nas 

superfícies de solos, decorrentes do armazenamento ou simples deposição em 

terrenos de resíduos sólidos produzidos por indústrias e pela própria população, é 

suscetível à geração de chorume. Muitos contaminantes orgânicos e inorgânicos 

podem estar contidos no chorume, desde cálcio, magnésio e cloro a mercúrio, 

chumbo e compostos carbônicos orgânicos, como pode ser visto na Tabela 3.1. 

A infiltração de água de chuva pode, além do chorume, promover a 

decomposição de matéria orgânica, gerando vários gases como dióxido de carbono, 

metano e gás sulfídrico (FEITOSA, 2000). A presença do último altera o parâmetro 

de sabor e odor, geralmente inferido pelo cheiro de ovo podre (TAFFAREL, 2012), 

tornando a água imprópria para consumo humano em concentrações superiores a 1 

mg/l (GIAMPÁ; GONÇALES, 2006). 
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Tabela 3.1 - Teores de substâncias contaminantes dissolvidas no Chorume 

Parâmetro Faixa de variação (mg/l) 

K+ 200 - 1.000 

Na+ 200 - 1.200 

Ca2+ 100 - 3.000 

Mg2+ 100 - 1.500 

Cl− 300 - 3.000 

SO4
 2− 10 - 1.000 

Alcalinidade 500 - 10.000 

Fe (total)  1 - 1.000 

Mn 0,01 - 100 

Cu <10 

Ni 0,01 - 1 

Zn 0,1 - 100 

Pb <5 

Hg <0,2 

NO3
 − 0,1 - 10 

NH4
 + 10 - 1.000 

Carbono orgânico total dissolvido (COTD) 200 - 30.000 

Demanda química de oxigênio (DQO) 1.000 - 90.000 

Sólidos totais dissolvidos (STD) 5.000 - 40.000 

pH 4 - 8 

Fonte: Feitosa (2000) 

 

 O uso de fossas sépticas e drenos para filtragem de esgoto é provavelmente 

uma das maiores causas de contaminação de água subterrânea, com isso, a Norma 

Brasileira, NBR 7229 (1993) exige uma distância horizontal mínima de 15 metros 
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entre poços freáticos ou quaisquer corpos de água e tanques sépticos. O tratamento 

primário, que se trata da remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e de 

sólidos flutuantes, e secundário, que se destina à remoção de matéria orgânica 

dissolvida e matéria orgânica em suspensão, contribuem para a diminuição da 

poluição de águas superficiais. Porém, o uso do lodo advindo de tais procedimentos 

como adubo potencializa a modificação negativa da qualidade das águas mais 

profundas. Outras preocupações são bactérias e vírus, que podem ser transportados 

por vários quilômetros devido ao tempo de vida de tais microrganismos. 

Fertilizantes e pesticidas são utilizados em quantidades que oportunizam 

excessos a atingirem níveis freáticos. Nitrogênio, potássio e ferro são os principais 

nutrientes requeridos para culturas, sendo o nitrogênio, em forma de nitrato, o 

contaminante preponderante. 

       Derramamentos e vazamentos de petróleo são comuns pela alta rotatividade 

de caminhões de transporte, dutos subterrâneos e tanques de armazenamento 

enterrados em postos de gasolina. Apesar de óleo e gasolina serem imiscíveis em 

água, o solo pode ser molhado pela água, caso esteja úmido, ou molhado pelo óleo, 

no caso de estar seco.  

       A geração de energia nuclear que por um lado é uma fonte eficiente de 

eletricidade, gera resíduos radioativos em pequenas quantidades, porém 

significativas. O rádio 226 é o de maior perigo ambiental, sendo produzido 

juntamente com urânio e tório (FEITOSA, 2000). 

 Ferro e Manganês estão comumente presentes em águas subterrâneas, 

advindos da natureza ou de despejos industriais. O ferro é encontrado em forma de 

carbonato ferroso, substância solúvel e advinda da dissolução do minério por gás 

carbônico, conforme mostrado na equação (1) (PIVELI, 2012). A oxidação do íon 

ferroso para férrico ocorre quando a água é exposta ao oxigênio atmosférico e 

provoca mudança na sua coloração, que aduz tons arroxeados, além de atribuir 

sabor e manchar roupas e sanitários. Corrói e incrusta tubulações, podendo também 

trazer ferro-bactérias que contaminam biologicamente (TAFFAREL, 2012). 

 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 + ½ 𝑂2 → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 (1) 
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Associado à aparição de ferro, está o manganês. O contato com o oxigênio 

desenvolve coloração negra e a alta concentração pode levar à depósitos do óxido 

na rede de distribuição (PIVELI, 2012). 

 

3.2.3. ÁGUA CINZA 

 

Até 2025, a população vivendo com escassez de água ou sob condições de 

estresse hídrico será cerca de 1,8 bilhão de pessoas (UN-WATER, 2007). A 

necessidade de recursos alternativos para uma melhor gestão dos recursos hídricos, 

ameaçados tanto pelo crescimento populacional quanto pela poluição, tange a 

reutilização de águas cinzas e a captação de água de chuva (HINRICHSEN; 

ROBEY; UPADHYAY, 1998; HAFNER, 2007). A demanda voltada para consumo 

doméstico poderia diminuir em ⅓ utilizando a água cinza simplesmente na limpeza 

de vasos sanitários (ANA, 2005 apud MAY, 2009). 

A água cinza é produto diário das atividades do homem e, portanto, não há 

risco de escassez, ao contrário do reúso de águas pluviais que depende de fatores 

climáticos (GONÇALVES, 2006). A reutilização em uso doméstico vem ganhando 

importância, fato atestado pelos incentivos por meio de regulamentações municipais 

(NITERÓI, 2011).  

Águas já usadas na lavagem de roupas, em tanques ou máquinas, e de uso 

higiênico, em banhos e em lavatórios de banheiro, são as denominadas cinzas 

claras, enquanto que águas da pia da cozinha e de máquinas de lavar louça são 

consideradas cinzas escuras. A proveniente da bacia sanitária representa as 

chamadas águas negras. Ainda podemos classificar em águas amarelas o efluente 

constituído somente por urina e de águas marrons, por fezes (HENZE; LEDIN, 

2001). 

Dentro das águas cinzas claras, existem diferentes tonalidades dependendo 

da sua proveniência. De uma máquina ou tanque de lavar roupas, podem sair águas 

mais escuras, mais claras ou até com outras colorações devido à sujeira removida e 

da liberação de pigmentação dos tecidos. Resultante da centrifugação em lavadoras 

de roupa, a aparência pode ser límpida.  

Além de aspectos como a cor, existem as partículas constituintes dessas 

águas. A água de lavagem de roupas contém substâncias químicas de sabões, 



16 
 

amaciantes e alvejantes, e partículas de sujeira. Já a proveniente do banho carreia 

sabonete, shampoo, condicionador, resíduos de secreções e excreções do corpo. 

Em geral, podem existir microrganismos nocivos à saúde, como bactérias, vírus e 

fungos. 

Em situações emergenciais, que não envolvam tratamento, tais águas, 

mesmo não potáveis, podem ter usos em atividades domésticas, desde que se tenha 

o cuidado de evitar contato com a pele. O Quadro 3.2 condensa os principais usos 

indicados: 

 

Quadro 3.2 - Principais usos indicados para reutilização de águas cinzas sem 

tratamento 

 

Principais usos 

Proveniência das águas 

Banho 
Centrifugação de 

máquina de lavar 

Enxágue da 

máquina de lavar 

Lavagem da 

máquina de lavar 

Descarga de bacias 

sanitárias 
X X X X 

Limpeza de pisos X X X X 

Rega de jardins e 

gramados* 
X X X X 

Rega de árvores e 

arbustos* 
X X X X 

Limpeza de veículos** X X X  

Limpeza de paredes X X X  

Reutilização na 

máquina para lavagem 

de tecidos mais 

grosseiros*** 

X X X  

Fonte: Adaptado de ALVES et al. (2016) 

Legenda: 

* Somente sem cloro 

** Enxaguar com água limpa 

*** Somente água cinza claro ou cristalina 
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A água cinza não tratada para tais finalidades não deve ser utilizada para 

consumo, banho de pessoas ou animais domésticos, rega de plantas comestíveis, e 

rega de plantas em geral se houver resíduos de cloro e alvejante (ALVES et al., 

2016).  Alves et al. (2016) e Eriksson et al. (2002) apontam alguns riscos que a 

utilização inadequada pode causar: 

➢ Disseminação de doenças por microrganismos presentes na água, 

tornando-se um risco à saúde pública; 

➢ Proliferação de bactérias e algas; 

➢ Geração de odor forte devido à decomposição de matéria orgânica;  

➢ Possibilidade de entupimento de tubulações de alimentação e/ou 

distribuição das águas; 

➢ Corrosão de peças e equipamentos por presença de águas ácidas; 

➢ Corantes podem manchar pisos, paredes, pinturas de veículos e 

roupas; 

➢ Gordura, restos de sabão, amaciante, e alvejante podem manchar ou 

aderir à pintura de veículos;  

➢ Partículas podem aderir às superfícies de pisos porosos;  

➢ Restos de alvejante à base de cloro podem prejudicar plantas. 

 

Após tratamento é recomendado o uso em bacias sanitárias, torneiras de 

jardins, na irrigação de gramados e plantas, na limpeza de veículos, calçadas e 

pátios, na lavagem de roupas, na produção de concretos, na compactação de solos, 

na recarga de aquíferos em usos ornamentais como em chafarizes e em espelhos 

d'água, já que a utilização não oferecerá riscos à saúde dos usuários (MAY, 2009).  

De acordo com SindusCon (2005), o reúso de águas cinzas deve se restringir 

ao uso não potável devido ao risco elevado para a saúde dos usuários, à escassez 

de normas técnicas adequadas para direcionamento de reúso, à falta de apoio e 

fiscalização por instituições governamentais, à falta de usuário com maior 

conhecimento para preparo, controle e manutenção de processo de tratamento com 

fins potáveis e ao custo elevado de um tratamento para fins potáveis. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT (1997, p. 22) traz na 

NBR 13969 classes definidas e parâmetros, detalhados na Tabela 3.2, para reúso de 

esgoto com fins não potáveis, porém sanitariamente seguros: 
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Classe 1: lavagem de veículos e outros usos que requerem o contato direto 

do usuário com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo operador 

incluindo chafarizes [...]  

Classe 2: lavagens de pisos, calçadas e irrigação de jardins, manutenção de 

lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes [...]  

Classe 3: reúso nas descargas de vasos sanitários [...]  

Classe 4: reúso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e 

outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de 

irrigação pontual [...]  

 

Tabela 3.2 - Parâmetros de qualidade da água de esgoto para reúso segundo 

a NBR 13969/1997 

Classes 

definidas 

Parâmetros 

Turbidez 

(uT) 
pH 

Sólidos 

dissolvidos 

totais (mg/l) 

Cloro 

residual 

(mg/l) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg/l) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100ml) 

Classe 1 <5 
6,0 e 

8,0 
<200 0,5 e 1,5 - <200 

Classe 2 <5 - - <0,5 - <500 

Classe 3 <10 - - - - <500 

Classe 4 - - - - >2,0 <5000 

Fonte: Adaptado de ABNT (1997) 

 

O manual de reúso do SindusCon (2005) realça a restrição de exposição a 

pessoas que manuseiem ou tenham contato com os sistemas de tratamento ou com 

a água distribuída de reúso. As águas são também divididas em classes e possuem 

parâmetros (Tabela 3.3), diferentes dos da ABNT: 

➢ Classe 1: Descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos, fins 

ornamentais, lavagem de roupas e veículos;  

➢ Classe 2: Lavagem de agregados, preparação de concretos, 

compactação de solos e controle de poeira; 

➢ Classe 3: Irrigação de áreas verdes e rega de jardins. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros de qualidade da água de esgoto para reúso segundo o 

manual do SindusCon 

Classes 

definidas 

Parâmetros 

Turbidez 

(uT) 
pH 

Sólidos 

dissolvidos 

totais (mg/l) 

Cloro 

residual 

(mg/l) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg/l) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100ml) 

Classe 1 ≤2 
6,0 e 

9,0 
≤500 ≤0,5 - Não detectáveis 

Classe 2 - 
6,0 e 

9,0 
- - - ≤1000 

Classe 3 <5 
6,0 e 

9,0 
- ≤1,0* - ≤200 

Fonte: Adaptado de SindusCon (2005) 

 

 Em um apart-hotel na Espanha, foi instalado um sistema de tratamento com 

objetivo de reúso na descarga de bacias sanitárias. Foram utilizados processos de 

sedimentação, filtração utilizando filtro de tela de nylon e desinfecção com hipoclorito 

de sódio. Após tratamento, a água enquadrou-se nos padrões de qualidade 

apropriadas para o reúso não potável. Foi efetuado um controle de operação do 

sistema observando-se a manutenção da estabilidade das condições operacionais, 

um período de estocagem da água tratada de no máximo 48 horas e conservação da 

concentração de cloro residual ≥1 mg/l nas descargas dos vasos sanitários. Apesar 

da taxa de cloro e da de turbidez, igual a 16,5 UNT, estarem acima das 

recomendações brasileiras, houve uma ótima aceitação entre os hóspedes (MARCH; 

GUAL; OROZCO, 2004). 

Segundo Bakir (2001 apud MANCUSO, 2003), o reúso da água cinza traz 

também a vantagem de ser um meio de diminuição do porte de instalações de 

tratamento de esgoto. Considerando que grande parte da população brasileira, 44% 

segundo ANA (2013), não têm seu esgoto tratado, essa torna-se uma maneira de 

diminuição também da poluição causada por esse. Cerca de 75% das águas 

utilizadas em algumas cidades do país retorna para corpos d’água em forma de 

esgoto (PEREIRA JR, 2004). 
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De acordo com May (2009), o sistema de coleta dos efluentes é constituído 

pelos seguintes componentes:  

➢ Coletores: horizontais e verticais, que transportam o efluente até um 

sistema de armazenamento; 

➢ Armazenamento: Chave do balanço entre volume gerado e demanda a 

ser atendida. Como o volume requerido para descargas de vasos 

sanitários se equipara ao volume gerado de águas cinzas, em um dia, 

o reservatório de acumulação minimiza o déficit causado pela rápida 

produção e seu uso, distribuído ao longo do dia. 

➢ Tratamento: Depende da qualidade da água coletada e da sua 

finalidade de uso. A análise das características do efluente junto dos 

parâmetros necessários relativos ao uso desejado geralmente define o 

tipo de tratamento a ser adotado. Existe uma gama de possibilidades 

devido à grande variabilidade de fonte e de finalidade, se tratando de 

reúso de água cinza. 

  

3.3. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA  

 

Segundo Heller e Pádua (2010, p. 73), os sistemas de abastecimento 

possuem as seguintes unidades, com possíveis variações dependendo do local, 

composição da água, nível de complexidade da operação, entre outros. 

➢ Manancial: Fonte de abastecimento do sistema. De modo geral 

abrange os tipos: subterrâneo freático ou não-confinado, subterrâneo 

confinado, superficial sem acumulação, superficial com acumulação e 

água de chuva.  

➢ Captação: Estrutura com propósito de coleta de água do manancial 

para sua disponibilização no local de utilização. Difere de acordo com 

seu tipo: superficial ou profundo.  

➢ Adução: Ligação das unidades de captação, tratamento, estações 

elevatórias, reservação e rede de distribuição. Sua finalidade é o 

transporte da água e pode ser classificada em adutora de água bruta 

ou de água tratada, quando se referindo às condições da água, e 
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adutora em conduto livre, em conduto forçado por gravidade ou em 

recalque, referindo-se às características hidráulicas. 

➢ Estações elevatórias: Usadas principalmente em função do relevo do 

local para casos em que a água tenha que vencer desníveis, atingindo 

níveis mais altos. Os sistemas podem não ter nenhuma estação 

elevatória, assim como podem ter várias. São classificadas em função 

da água recalcada, bruta ou tratada, e em função do tipo de bomba. 

➢ Tratamento: Objetiva a compatibilização da qualidade da água bruta 

com os padrões de potabilidade e a proteção da saúde dos 

consumidores. Esse tratamento segue condições mínimas definidas 

pela Portaria N° 2.914, recentemente incorporada pela PRC n° 5/2017 

(BRASIL, 2017). 

➢ Reservatórios: Equilibram a vazão praticamente fixa de produção, 

oriunda da captação e tratamento, e a vazão variável de consumo, que 

depende das horas do dia e dos dias do ano. Suas formas (apoiado, 

elevado, semienterrado, enterrado) são em função da posição no 

terreno e da posição em relação à rede de distribuição. 

➢ Rede de distribuição: Permitem o fornecimento de água para 

instalações públicas e privadas. Constituída de tubulações, conexões e 

peças especiais, e apresentada dependendo do porte, densidade 

demográfica, distribuição e topografia da área abrangida.  

A Figura 3.3 a seguir é um diagrama simplificado da combinação das 

unidades componentes da instalação.  
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Figura 3.3 - Diagrama simplificado dos componentes de um sistema de 

abastecimento 

 

 

     Fonte: Adaptado de Heller e Pádua (2010, p. 79) 

 

De acordo com Franco (2015), as estações de tratamento de água (ETA) 

tradicionais são constituídas de coagulação, floculação e decantação para 

clarificação da água e filtração e desinfecção para a retirada e desativação de 

microrganismos. Em seu estudo de caso desenvolveu uma ETA compacta com 

coagulante natural de semente de M. oleifera, filtro multicamadas com alga marinha 

e carvão ativado produzido a partir de rejeitos agrícolas e desinfecção por radiação 

ultravioleta. 

 Já Ponte (2013) em seu modelo simplificado para seleção de tecnologias de 

tratamento em comunidades de pequeno porte, mais especificamente comunidades 

rurais no semiárido, parte de critérios de exclusão para as decisões. Em mananciais 

subterrâneos, a seleção é feita pela concentração de ferro e manganês, resultando 

em uma simples desinfecção ou na combinação com filtração ascendente precedida 

de oxidação. 

O Programa Nacional de Saneamento Rural, PNSR (2018), sugere que para 

aquíferos de água doce seja seguida a ordem de filtração lenta, desinfecção, 

fluoretação e correção de pH. 
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3.3.1. TIPOS DE TRATAMENTOS 

 

O objetivo final de sistemas de tratamento é a disponibilização de água 

potável, contínua e em quantidade suficiente para os usuários. O tratamento pode 

envolver diversos produtos químicos, de oxidantes a alcalinizantes, coagulantes, 

desinfetantes, produtos para correção de dureza, produtos para controle de corrosão 

e adsorventes para contaminantes. Esses produtos devem ser manuseados 

seguindo as instruções de segurança dos fabricantes e não devem ser fontes de 

contaminantes para a água.  

Referindo-se à tratamentos convencionais, as ETAs são projetadas 

englobando as seguintes principais operações: peneiramento, oxidação, coagulação, 

floculação, decantação, flotação, filtração, desinfecção, fluoretação e estabilização 

química (HELLER; PÁDUA, 2010).  

Em mananciais subterrâneos são utilizados pré-filtros, chamados crivos, na 

captação da água do aquífero com a finalidade de impedir o carreamento de 

partículas de sedimento, aumentando período útil do poço (TSUTIYA, 2006). Já em 

mananciais superficiais, existem grades, destinadas a retenção de partículas 

grosseiras, normalmente são localizadas na captação, podendo existir na própria 

ETA em casos de impossibilidade de localização na primeira. A operação de 

micropeneiramento é usada na retenção de partículas menores não-coloidais e a 

limpeza geralmente é feita por uma retrolavagem.  

 A oxidação e a aeração têm com objetivo oxidar matéria orgânica e inorgânica 

presente para a facilitação da remoção em operações seguintes. Também a 

adsorção e a troca iônica são modos de retirada de compostos orgânicos e 

inorgânicos indesejáveis. 

 Na floculação a água é agitada em velocidade reduzida para propiciar contato 

entre impurezas e o coagulante, promotor do aumento do tamanho de tais partículas. 

Na decantação as impurezas são depositadas no fundo de tanques, diferente da 

flotação onde bolhas carreiam as impurezas para a superfície de um tanque. 

 A filtração em meio granular remove material particulado por meio da 

passagem da água por um leito usualmente com areia e/ou antracito. Já a filtração 

em membrana remove material orgânico e inorgânico, incluindo os dissolvidos, 

através da passagem por aberturas inferiores a 1 µm (HELLER; PÁDUA, 2010).  
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De acordo com as normas sobre o padrão de potabilidade (BRASIL, 2017), 

deve ser utilizado o padrão microbiológico, em que água para consumo humano não 

deve conter a bactéria Escherichia coli, bactéria que identifica contaminação fecal, 

para avaliar o sistema de distribuição. Para tal, essa água passa por um processo de 

desinfecção com o objetivo de inativar microrganismos patogênicos.  

 Caso seja necessário reduzir a dureza da água, se utiliza o abrandamento, 

que também remove alguns contaminantes inorgânicos. A fluoretação objetiva o 

combate da cárie e a estabilização química a atenuação de efeitos corrosivos ou 

incrustantes através do acondicionamento da água (HELLER; PÁDUA, 2010). 

 As operações de maior relevância para esse projeto e que serão 

dimensionadas estão mais detalhadas a seguir: 

 

3.3.1.1. FILTRAÇÃO 

 

Tratamento no qual a água escoa por um meio filtrante que remove partículas 

suspensas, partículas coloidais e microrganismos presentes da água. A eficiência da 

filtração depende de atributos do meio filtrante, da suspensão e de características 

hidráulicas (DI BERNARDO, 1993).  

A filtração lenta é realizada em um tanque com camadas de areia e 

pedregulho seguidas de um sistema de drenagem que coleta a água filtrada, Figura 

3.4.  

 

Figura 3.4 - Esquema de camadas da Filtração Lenta 

 

              Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 
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A principal vantagem dessa técnica é não utilizar coagulante químico, 

tratando-se de um mecanismo biológico com a formação de um biofilme que auxilia 

na remoção de organismos possivelmente transmissores de patologias, além da 

remoção de partículas retidas fisicamente no meio filtrante. O método, porém, 

funciona com taxas reduzidas de filtração, menos de 6 m³/m².dia (GUSMÃO, 2001), 

requerendo áreas extensas de instalação para o tratamento de grandes vazões. 

Visando reduzir a carga sobre o filtro lento, a técnica de filtração em múltiplas 

etapas, FiME, utiliza pré-filtros que removem partículas maiores e alguns 

microrganismos antes da realização da filtração lenta. Paterniani e Conceição (2003) 

propõem, além da pré-filtração, o uso de uma manta sintética no topo do meio 

filtrante para auxiliar na limpeza e na qualidade da filtração. 

Outro tratamento comum é a filtração rápida ou direta, com taxas de filtração 

entre 120 e 360 m³/m².dia, podendo ocorrer de forma ascendente ou descendente. 

No segundo, a água escoa com movimento descendente por meio de areia, 

antracito, carvão menos denso que areia, ou pelos dois em camada, assentados em 

camada de pedregulho. Na ascendente, a água percorre as camadas de areia e 

pedregulhos do filtro do fundo para o topo. Também pode ser utilizada pré-filtração 

para garantir o atendimento ao padrão de potabilidade (HELLER; PÁDUA, 2010). 

A filtração rápida necessita maior controle operacional e lavagens frequentes. 

A lavagem do filtro descendente é feita através da inserção de água pelo fundo do 

filtro, movimentando o meio granular e liberando as impurezas ali contidas. 

As técnicas mais comuns em empresas de saneamento para a remoção de 

íons metálicos possuem desvantagens na questão ambiental que levaram ao 

crescente desenvolvimento de tecnologias alternativas. Os métodos convencionais, 

além de gerarem lodo, apresentam reduzida eficiência e elevado custo com 

alcalinizantes e com o posterior ajuste do pH da água. As metodologias recentes 

divergem das antigas por não promoverem a formação de produtos insolúveis, 

restringindo a produção de lodo e eliminando a utilização de alcalinizantes.  

As alternativas propostas de maior notoriedade utilizam o mecanismo de 

adsorção, de melhores eficiência e custo em relação à precipitação química e, 

ademais, independem da concentração dos poluentes e do seu estado complexado, 

reduzem a geração de produtos insolúveis e possibilitam regeneração do adsorvente 

(JIMENEZ; DAL BOSCO; CARVALHO, 2004). Destacam-se nesse cenário o carvão 

ativado e as zeólitas, devido ao fácil acesso e baixo custo (MARQUES et al., 2017). 
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a) Zeólitas 

Zeólitas são substâncias cristalinas, comumente aluminossilicatos, hidratadas 

de metais alcalinos ou alcalinos terrosos - principalmente sódio, potássio, magnésio 

e cálcio - estruturados em redes tridimensionais compostas de tetraedros do tipo 

𝑇𝑂4
- com T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co, entre outros. A unidade estrutural básica 

tetraédrica é constituída por quatro átomos de oxigênio ligados ao cátion no centro, 

geralmente Al ou Si, como pode ser observado na Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 - Estrutura tetraédrica de uma zeólita 

 

Fonte: Petkowicz (2009) 

 

As distintas combinações de grupamentos tetraédricos interligados formam os 

canais, onde se localizam os demais cátions e as moléculas de água, responsáveis 

pela alta eficiência de adsorção das zeólitas. Essas cavidades espaçosas formam 

uma grande superfície interna, permitindo assim, maiores taxas de adsorção 

(RESENDE; PAIVA, 2008). Os valores de superfície interna chegam a centenas de 

metros cúbicos por grama (PETKOWICZ, 2009), como mostra a Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Exemplos de área superficial de zeólitas 

Zeólitas Área superficial (m2/g) Razão SiO2/Al2O3 

Beta 730 25 

NaY 568 5,2 

Mordenita 525 15 

ZSM-5 422 50 

Fonte: Pergher et al. (2005). 

 

Zeólitas apresentam elevada capacidade de troca catiônica devido ao 

desequilíbrio de cargas na estrutura, causado pela relação entre os cátions 𝑆𝑖+4 e 
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𝐴𝑙+3. A presença do 𝐴𝑙+3 gera uma deficiência de carga que é suprida com os 

cátions presentes ao redor, motivando uma maior atração á esses quanto menor for 

a relação Si/Al. 

Jimenez, Bosco e Carvalho (2004) tratam da utilização de zeólita natural 

escolecita na remoção de Ferro e Manganês em águas para abastecimento público, 

comprovando sua capacidade de troca iônica e adsorção. Além da remoção dos 

metais, as zeólitas possuem diversas aplicações na área ambiental, no 

abrandamento de águas de uso industrial e doméstico e no tratamento de efluentes, 

removendo amônia e metais pesados como cádmio, chumbo e arsênio (LUZ, 1994). 

Apesar das zeólitas naturais serem as mais utilizadas no tratamento de água, 

estudos recentes visam a fabricação de zeólitas sintéticas a partir de rejeitos, 

aumentando seu valor agregado e reduzindo o impacto ambiental do processo de 

origem. Fungaro e Silva (2002) demonstram que zeólitas sintetizadas a partir de 

cinzas de carvão oriundas de usinas termoelétricas são eficientes adsorventes de 

metais em águas, podendo ser regeneradas com NaCl e com custo inferior a 

tecnologias com capacidades semelhantes. 

A zeólita com granulometria fina de 0,4 mm a 1 mm de diâmetro, pode ser 

encontrada em sites de compra e venda por R$54,00 o quilo (GLOBAL FILTROS, 

[s.d.]). 

 

b) Carvão ativado 

Produzido a partir de material carbonáceo desidratado e carbonizado 

(MARQUES et al., 2017), possui área superficial que varia de 600 a 2000 m²/g em 

sua estrutura porosa (BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2010). Pode ser encontrado em 

duas formas, pó ou granular, sendo a segunda a mais utilizada na retirada de 

impurezas da água e remoção de odor e sabor pois pode ser aplicada a filtros de 

leito fixo. O mecanismo de adsorção do ferro ao carvão ativado é demonstrado na 

Figura 3.6.  
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Figura 3.6 - Oxidação do ferro em carvão ativado 

 

Fonte: RÖNNHOLM et al. (1999).  

 

O carvão ativado granular, CAG, é aplicado em filtros de leito fixo e pode ser 

regenerado quando seu potencial de adsorção é esgotado, através de queima 

controlada (WHO, 2017a). Os custos de operação e manutenção do carvão ativado 

são menores em comparação aos demais meios filtrantes, cerca de R$4,00 por 

quilo, sendo necessários 3,5 quilos para suprir as necessidades de uma família de 5 

pessoas por seis meses (COSTA et al., 2013). O Quadro 3.3 mostra uma 

comparação entre o carvão ativado e a zeólita em relação à capacidade de adsorção 

de alguns contaminantes. 
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Quadro 3.3 - Comparação de adsorção por carvão ativado e zeólita natural 

Substâncias Muito Boa Boa Pouca Nenhuma 

Arsênio O  X  

Cloraminas O/X    

Cloro O   X 

Cromo O/X    

Inseticidas O/X    

Cobalto  X O  

Sulfito de Hidrogênio X  O  

Mercúrio X  O  

Solventes X  O  

Cobre X   O 

Ferro   O/X  

Níquel X  O  

Titânio   O/X  

Amônia X   O 

Bário   X O 

Cádmio   X O 

Dióxido de carbono   X O 

Dureza X   O 

    Fonte: Adaptado de Snatural ([s.d.]) 

    Legenda: 

    O - Carvão ativado 

    X - Zeólita natural 

  

Quanto a remoção de manganês, Marques et al. (2017) realizaram uma 

comparação entre os dois métodos e obtiveram melhores resultados através do 
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tratamento conjunto com carvão ativado e coagulante. Vistuba (2010), por outro 

lado, utilizando carvão adsorvente e zeólitas, obteve maior taxa de remoção de 

manganês através do filtro de zeólitas. 

 

c) Troca Iônica 

 Processo que utiliza coluna contendo resina carregada com íons (HELLER; 

PÁDUA, 2010), onde ocorre uma troca desses com os de mesma carga presentes 

na água. Esse método é indicado para o tratamento de água dura, retirada de ferro e 

manganês, utilizando resina catiônica e de nitratos, flúor, arsênio e urânio, com a 

resina aniônica. 

É possível fazer a regeneração do material sintético, quando a capacidade de 

troca é esgotada. Para tal, em resinas catiônicas é utilizada solução de ácido 

sulfúrico, que substitui os íons minerais retidos por H+. Nas resinas aniônicas, a 

recuperação é feita com solução de soda cáustica (WHO, 2017). 

 

d) Membranas 

 A filtração por membrana é feita por um material semipermeável com micro 

aberturas de filtração, permitindo a retirada de particulados, micromoléculas e 

moléculas e íons dissolvidos. A técnica, conhecida como filtração tangencial, usa 

pressão hidráulica como sua força motriz (MIERZWA et al., 2008) e consiste no 

bombeamento da água a ser tratada para módulos contendo as membranas, que 

liberam a passagem da água e retém os contaminantes, formando o concentrado 

(Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Representação da filtração em membranas 

 

              Fonte: Adaptada de Porex Filtration Group ([s.d.]). 
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Existem tipos diferentes de filtração por membrana, que se distinguem pelo 

tamanho da abertura de filtração, como mostra o Quadro 3.4, sendo a aplicabilidade 

de cada membrana dependente das características desejadas para o produto final. 

 

Quadro 3.4 - Comparação entre os diferentes tipos de tecnologia de membranas e 

suas principais características 

Tipo Diâmetro do poro 

(micrometro) 

Pressão de Operação 

(kPa) 

Microfiltração 0,1 a 5 < 200 

Ultrafiltração 0,001 a 1 100 a 1.000 

Nanofiltração < 0,001 500 a 3.500 

Osmose Reversa < 0,001 1.500 a 15.000 

         Fonte: Adaptado de Mierzwa et al. (2008) 

 

Cada tipo de membrana permite a remoção de mais contaminantes quanto 

menores forem os poros de filtração, conforme mostra a Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Faixa de remoção de contaminantes de acordo com o tipo de 

membrana 

 

       Fonte: GTWE ([s.d.]). 

 

As membranas, porém, são geralmente sensíveis a altas concentrações de 

sólidos em suspensão e de partículas dissolvidas, por tal motivo, recomenda-se que 

precedente a passagem da água pelas membranas seja realizado algum tipo de 

tratamento convencional, como oxidação, coagulação ou tratamento biológico. 
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Dessa forma, a integridade da membrana é preservada, aumentando sua vida útil 

diminuindo custos de manutenção (CÔTÉ et al., 2016) 

Geralmente membranas de microfiltração são empregadas em conjunto com 

método coagulante e removendo particulados para posterior utilização de osmose 

reversa (WHO, 2017a). A ultrafiltração é a mais recomendada para o tratamento de 

água com compostos orgânicos devido a menor pressão de operação e, 

consequentemente, ao consumo reduzido de energia. 

 Osmose reversa é o método mais eficiente quanto a remoção de 

contaminantes, mas por efeito da maior pressão de operação, é o tratamento mais 

custoso em termos energéticos (MIERZWA, 2008). Seu principal uso é no 

tratamento de água salobra, passando antes por alguma forma de pré tratamento 

visando manter a integridade da membrana de osmose reversa (HELLER; PÁDUA, 

2010).  

 

3.3.1.2. DESINFECÇÃO 

 

 Os objetivos da operação de desinfecção são correção, eliminando 

organismos patogênicos que porventura estejam na água, e prevenção, mantendo 

uma quantidade residual do desinfetante para que, caso ocorra contaminação na 

rede de distribuição, a água se mantenha dentro dos parâmetros requeridos 

(HELLER; PÁDUA, 2010).  

O uso de cloro é a forma mais comum de desinfecção, porém possui efeito 

limitado contra o protozoário Cryptosporidium. A cloração deve ser feita após a 

filtração devido à presença de químicos, como ferro e manganês, que devem ser 

removidos para garantir a eficiência do método. O uso de tanque de estocagem é 

necessário pela indispensabilidade do tempo de contato (NEW SOUTH WALES, 

[s.d.]). O cloro é comercializado de 3 formas: cloro líquido ou gasoso, hipoclorito de 

sódio e hipoclorito de cálcio. O cloro gasoso vem em tanques pressurizados e 

adicionados à água por um clorador, que mede e controla a vazão de gás (WHO, 

2017b). Hidrolisa em água rapidamente gerando ácido hipocloroso conforme a 

reação (2): 

 

𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐻2𝑂 →  𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻+ + 𝐶𝑙− (2) 
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 O ácido hipocloroso se dissocia fracamente em hidrogênio e íons hipoclorito, 

conforme reação (3), porém como o efeito germicida de 𝐻𝑂𝐶𝑙 é maior que o de 

𝑂𝐶𝑙−, um pH abaixo de 6,5 é mantido para que não ocorra a dissociação do 

primeiro. 

 

𝐻𝑂𝐶𝑙 ⇌   𝐻+ + 𝑂𝐶𝑙− (3) 

 

 Os derivados de cloro, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, 

empregados também como agentes desinfetantes, são usados principalmente em 

pequenas comunidades, poços, piscinas, hotéis, entre outros (DANIEL, 2001). O 

hipoclorito de sódio, comercializado em forma líquida, é dosado usando uma bomba 

dosadora ou um sistema de alimentação por gravidade (WHO, 2017b). Sua reação 

com a água é mostrada na reação (4): 

 

𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− (4) 

 

 Já o hipoclorito de cálcio, comercializado em forma sólida, é um precipitado 

resultante da dissolução de cloro gasoso em solução de cal e hidróxido de sódio. 

Para cada 1,5 kg de hipoclorito de cálcio, há 1 kg de cloro disponível. Cloradores de 

pastilhas, com 60% de cloro ativo, são de grande eficiência, porém há dificuldade na 

manutenção de dosagem constante. A reação com água, apresentada na reação (5), 

gera ácido hipocloroso e hidroxilas, que elevam o pH da água (DANIEL, 2001). 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐶𝑙)2 + 2 𝐻2𝑂 →  2 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐶𝑎2+ + 2 𝑂𝐻− (5) 

 

A PRC n° 5 (BRASIL, 2017) recomenda 0,5 mg/l de cloro residual livre na 

saída do tratamento, manutenção de no mínimo 0,2 mg/l e um máximo de 2,0 mg/l 

em qualquer ponto da rede de distribuição. 

Além da desinfecção, o cloro também atua como oxidante e pode remover ou 

auxiliar na remoção ou conversão química de alguns compostos. A decomposição 

de pesticidas facilmente oxidados e a oxidação de espécies dissolvidas formando 

produtos insolúveis ou formas mais facilmente removíveis são alguns exemplos.  

A capacidade de reagir com matéria orgânica natural é uma desvantagem já 

que leva à produção de trihalometanos e outros subprodutos halogenados. No 



34 
 

entanto, a formação de subprodutos pode ser controlada pela otimização do sistema 

de tratamento (WHO, 2017b). 

Considerada por Daniel (2001) um método alternativo, desenvolvido com o 

intuito de substituir mecanismos que formam subprodutos de potencial cancerígeno, 

a luz ultravioleta (UV) é efetiva contra a maioria das bactérias, vírus e protozoários. 

Além de baixo custo de manutenção, não requer adição de químicos e pode ser 

aprimorada com alarmes que indiquem mau funcionamento. Os sistemas são 

projetados para prover uma dosagem de luz UV para uma determinada vazão e é 

mais efetivo quando a água não possui partículas e tem aspecto límpido, ou seja, 

após filtração. Esse tipo de desinfecção, entretanto, não permite a estocagem e a 

água deve ser usada logo após a saída do processo (NEW SOUTH WALES, [s.d.]). 

O ozônio é um poderoso oxidante e tem muitos usos no tratamento de água, 

incluindo a oxidação de produtos químicos orgânicos. O gás é formado pela 

passagem de ar seco ou oxigênio através de um campo elétrico de alta tensão. O ar 

enriquecido com ozônio resultante é dosado diretamente na água por meio de 

difusores porosos na base dos tanques de contato. Pelo menos 80% do ozônio é 

passível de dissolução, sendo o restante passado através de um destruidor de 

ozônio para poder ser liberado na atmosfera. 

A ozonização na desinfecção é normalmente usada com tratamento 

subsequente, por exemplo uma filtração com carvão ativado, para remover os 

orgânicos biodegradáveis, seguida de aplicação de cloro residual, pois o ozônio não 

fornece um resíduo desinfetante. O ozônio é eficaz para a degradação de uma 

ampla gama de pesticidas e outros produtos químicos orgânicos, porém o uso de 

equipamentos específicos e uso de energia elétrica para seu funcionamento elevam 

o custo dessa alternativa (WHO, 2017b).  

 

3.3.2. RESERVATÓRIOS 

 

Componente responsável pelo armazenamento da água tratada e permite 

regulação das pressões na rede de distribuição de acordo com baixas e altas de 

demanda (HELLER; PÁDUA, 2010). Os reservatórios podem ser elevados, 

enterrados, semi-enterrados, tipo tulipa ou apoiados, e a escolha do modelo e da 

forma adequados leva em consideração o local onde será instalado, o volume de 
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água a ser armazenado e o consumo de energia elétrica. A ABNT (1994), determina 

os parâmetros de projeto de reservatórios destinados ao abastecimento de água.  

 

3.4. ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

De acordo com Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) os seguintes aspectos são 

relevantes para o cálculo de investimentos na decisão das tecnologias que serão 

utilizadas no tratamento da água: 

➢ Localização  

➢ Capacidade 

➢ População abastecida 

➢ Consumo de água (per capita) 

➢ Período do projeto 

➢ Vida útil e danos 

➢ Horizonte de planejamento 

➢ Economia de escala 

➢ Taxa de retorno 

  

 A vida útil dos equipamentos e facilidades é limitada por uso e consequente 

desgaste natural, inadequação e obsolência e por insuficiência ou falta de utilização. 

Essa característica está diretamente relacionada a gastos de reposição e 

depreciação, portanto a resistência tanto física quanto química dos materiais usados 

deve ser levada em conta no momento de concepção da ETA, para que se reduzam 

gastos com manutenção e perdas. 

A Tabela 3.5 a seguir apresenta um exemplo de vida útil de alguns 

equipamentos usuais em estações de tratamento: 
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Tabela 3.5 - Vida útil média de equipamentos em ETAs 

Item Dano ou causa de obsolescência Vida útil média (anos) 

Bombas Desgaste da carcaça 10 

Dosadoras de produtos 

químicas 
Corrosão  7 

Agitadores de soluções 
Queima do motor por esforços 

excessivos 
10 

Cilindros de cloro Fissuras e corrosão 10 

Meios filtrantes 
Desgaste ou perda no momento de 

lavagem 
10 

Válvulas Desgaste ou perda da vedação 2 a 5 

Fonte: Adaptado de Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) 

 

Pelo conceito de economia de escala o custo unitário do produto pode ser 

reduzido caso ele seja produzido em maior escala, no caso da água aumentando o 

volume de água tratada. Entretanto, em sistemas comunitários esse conceito não é 

necessariamente aplicável pois existem alternativas tecnológicas e contribuições 

voluntárias que podem diminuir os gastos do sistema. 

A taxa de retorno representa os custos de uma empresa com o projeto de 

abastecimento diversamente à aplicação desses recursos em outras atividades 

econômicas. No caso do projeto para uma comunidade de pequeno porte, a taxa de 

retorno consistirá da comparação do custo da implantação de um sistema que 

atenda a todos os moradores com o gasto total que cada residência tem atualmente 

com a compra de água potável para consumo. Em entrevista com moradores, 

obteve-se a informação de que a média de galões de água potável por mês é de 13 

por casa e o custo unitário na região é por volta de R$6,00, que considerando as 171 

casas hoje existentes, resulta em um montante de R$13.338,00 mensais. 

Investimentos, inicial com todas as atividades requeridas para implantação da 

estação e futuro com aumento de capacidade ou troca de tecnologia utilizada, são 

um produto do projeto preliminar, sua implementação com equipamentos e 

automação, capacitação de operadores e finalmente uso. Os gastos com obras 

possuem inúmeras variáveis como fonte da água, distância de adução, urbanização 
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do local, topografia, material utilizado, entre outros. Segue na Tabela 3.6 gastos 

estimados com os componentes de um sistema de abastecimento para uma 

população com menos que 10.000 habitantes. 

 

Tabela 3.6 - Gastos estimados com componentes de um sistema de 

abastecimento de água em uma comunidade com menos de 10.000 habitantes 

Item Percentual (%) 

Captação 30 

Adução  8 

Bombeamento  6 

Tratamento 12 

Reservação 6 

Distribuição  38 

       Fonte: Adaptado de Tsutiya (2006) 

 

3.5. GESTÃO COMUNITÁRIA 

 

O responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo 

humano é incumbido de realizar medições de qualidade da água, manter o controle 

operacional e propiciar a capacitação dos profissionais atuantes na área. (BRASIL, 

2017, p. 5). 

Gestão comunitária é um sistema de gestão no qual os próprios beneficiários 

dispõem da responsabilidade, autoridade e do controle sobre o desenvolvimento e 

implementação de seus serviços, assumindo propriedade e obrigações do sistema, 

tendo o direito de escolhas e decisões e podendo implementar as mesmas 

(COMMON, 1990). 

No presente trabalho, é feito um paralelismo com áreas rurais pois, ainda que 

o condomínio se situe na zona urbana do município de Maricá, suas características 

de atendimento e déficit de acesso ao abastecimento de água faz com que a mesma 

se enquadre ao panorama de saneamento rural, apresentando como déficit o 
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atendimento precário, representado pelos moradores que recebem água de poço 

fora dos padrões de potabilidade ou que utilizam caixa d´água abastecidas por carro 

pipa (PNSR, 2018). 

Neste contexto de água e saneamento, a gestão comunitária envolve uma 

transição do controle do governo/empresa privada para o controle da própria 

comunidade. Contudo, é necessário reconhecer que o primeiro requisito é a 

capacidade e a vontade do governo, tanto a nível local como nacional, para apoiar 

os esforços da população local. É o estabelecimento de um sistema de gestão no 

qual a colaboração total entre o governo e a comunidade, em que ambos tenham 

papéis claramente definidos. 

Haja vista que mesmo as mais competentes agências de distribuição de água 

necessitam da cooperação do usuário para implementar, operar e manter um 

sistema de distribuição de água, um programa de gestão comunitária não deve ser 

feito com base em um modelo único, e sim variando de acordo com a comunidade e 

seus interesses (COMMON, 1990). 

A administração da água como bem econômico requer cuidadosa atenção à 

demanda do consumidor, que pode ser entendida como a quantidade e qualidade da 

água que os consumidores desejam a um determinado preço. As demandas por 

abastecimento comunitário de água são demandas localizadas, com isso, uma 

abordagem responsiva à demanda exige que decisões gerenciais sobre níveis de 

serviço, operação e manutenção, recuperação de custos e a localização de 

instalações também devam ser feitas localmente. O principal papel do governo deve 

ser o estabelecimento de regras e processos institucionais que incentivem tais 

decisões locais (SARA; KATZ, 2005). 

Os serviços de abastecimento de água que são mais responsivos à demanda 

têm maior probabilidade de serem sustentáveis no nível da comunidade do que 

outras abordagens. Isso pode ser observado no artigo de Whittington et al. (2008), 

que avaliou a performance do total de 400 comunidades contidas nos países Peru, 

Bolívia e Gana, atestando que a implementação do sistema utilizando uma 

abordagem voltada para a demanda local continuavam funcionando pelo menos a 

médio prazo.  

Neste tópico será utilizada a definição de sustentabilidade em sistemas de 

abastecimento de água de Harvey e Reed (2004, p.7):  
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Um serviço de abastecimento de água é sustentável se as fontes de 

água não forem excessivamente exploradas, mas naturalmente 

reabastecidas, as instalações forem mantidas em condições que 

garantam um abastecimento de água confiável e adequado, os 

benefícios do fornecimento continuem a ser realizados por todos os 

usuários indefinidamente e o processo de serviço de entrega demonstra 

um uso econômico de recursos que podem ser replicados. 

 

Os principais fatores de sustentabilidade levantados no livro são: contexto 

político, arranjo institucional, questões financeiras e econômicas, aspectos 

comunitários e sociais, tecnologia e ambiente natural, fornecimento de peças de 

reposição, o sistema de manutenção e o monitoramento antes, durante e após a 

implementação do sistema.  

A Figura 3.9 demonstra a interdependência dos fatores para que um sistema 

de abastecimento seja sustentável. As políticas regional e nacional têm grande 

influência em como será a abordagem a esses fatores, por isso se encontram na 

base do bloco. O planejamento, além de depender das políticas locais, também trata 

dos fatores encontrados acima do mesmo na imagem. 

 

Figura 3.9 - Bloco da Sustentabilidade 

       Fonte: Adaptado Harvey & Reed (2004) 
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O ponto central da implementação é a tecnologia, que será escolhida de 

acordo com o espaço em que será inserida, levando em consideração as condições 

ambientais, custo e aprovação da comunidade, conjuntamente há outras questões 

envolvidas como a operação e manutenção (O&M) e o monitoramento. Em O&M se 

inclui o sistema de manutenção e o fornecimento de peças de reposição para que se 

possa garantir o uso prolongado do sistema. 

O monitoramento e avaliação (M&A) pode ser visto como a argamassa que 

mantém o bloco unido, é um processo contínuo e presente em todas as etapas do 

sistema, com o objetivo principal de determinar se a comunidade tem acesso a 

quantidade adequada de água potável segura, fazendo o controle dos demais 

fatores de sustentabilidade. Dado o exposto, é importante frisar que todos os fatores 

devem ser levados em consideração para que a sustentabilidade seja alcançada, do 

contrário o bloco não terá como se consolidar (HARVEY; REED, 2004). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. LOCAL DE ESTUDO 

4.1.1. DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA: MARICÁ 

 

O município de Maricá (Figura 4.1), região metropolitana do Rio de Janeiro, 

possui cerca de 153.008 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, IBGE (2017a). Com uma área total de 361,995 km², é 

dividido em quatro distritos: Cidade de Maricá, Vila de Ponta Negra, Vila de Inoã e 

Vila de Itaipuaçu (MARICÁ, 1990). Em 2007 foi sancionada a Lei Complementar n° 

157, que classifica o município em áreas urbana, rural e de expansão urbana e suas 

subdivisões (MARICÁ, 2007).  
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Figura 4.1 - Mapa de Maricá: Divisão por bairros 

 

   Fonte: Maricá (1998a) 

 

Maricá pertence a região hidrográfica Atlântico Sudeste, formada pelas bacias 

hidrográficas de rios que deságuam no litoral sudeste do Brasil. De acordo com a 

resolução CERHI-RJ 107 (2013), na divisão estadual, o município abrange 

principalmente a região hidrográfica V, Baía de Guanabara, e uma pequena parcela 

ocupa a região VI, Lagos São João.  Com o valor de 1.021,70 m³/habitantes por ano, 

a disponibilidade de recursos hídricos nessa seção do Atlântico Sudeste encontra-se 

em estado de estresse (MMA, 2006), situação condizente com as previsões da 

Agência Nacional de Águas (2006) devido a elevada densidade populacional da 

região e os problemas sanitários encontrados. 

O clima da região é quente e úmido, com temperatura máxima de 37 e 

mínima de 18°C (PEREIRA, 2005). A topografia montanhosa propicia precipitações 

devido ao aumento da turbulência do ar (MMA, 2006), levando a um volume anual 

de chuvas de aproximadamente 1.200mm, com estação de maior precipitação 

durante o verão (SNIRH, 2006). 

Muehe e Valentini (1998) incluem o município na região dos lagos do estado 

do Rio de Janeiro, uma região socioeconomicamente voltada ao turismo e veraneio 

que cresceu nos últimos anos com a produção do Pré-Sal e o recebimento de 

royalties (PIZZOL; FERRAZ, 2017). Esse crescimento é evidenciado pelo aumento 

de 47,1% no índice de desenvolvimento humano municipal de Maricá entre os anos 

de 1991 e 2010 com a cidade alcançando a posição número 6 do estado com o 

índice de 0,765 (IBGE, 2010)  
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Em virtude do crescimento populacional motivado pelo aceleramento 

econômico, ocorreram desmatamentos, aterramento da região de restinga e 

assoreamento dos corpos hídricos e dragagens. (PEREIRA, 2005).  

A distribuição de água e o esgotamento sanitário no município são de 

responsabilidade da CEDAE. Apesar de 98,54% dos domicílios estarem em vias 

urbanizadas (IBGE, 2017a), apenas 1% da população é atendida pela rede de 

esgotamento sanitário (ANA, 2013), com alguns condomínios da região possuindo 

estações de tratamento de esgoto próprias. O município determina que “toda 

edificação, em locais desprovidos de rede coletora de esgotos, terá fossa séptica, 

construída segundo normas técnicas que asseguram o seu bom desempenho” 

(MARICÁ, 1990, Art. 249, p.52). 

Quanto ao abastecimento de água, a Figura 4.2 fornece dados referentes ao 

tipo de abastecimento por domicílio.  

 

Figura 4.2 - Fonte de abastecimento água por domicílio 

 

         Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

A CEDAE realiza conjuntamente captação no rio Ubatiba e em uma rede de 

poços, como mostra a Figura 4.3. Esse sistema, até 2013, fornecia vazão 

aproximada de 88 litros por segundo, sendo 90,9% deste total proveniente da 

barragem do rio Ubatiba (MARICÁ, 2015).  
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Figura 4.3 - Esquema do sistema de abastecimento de Maricá 

 

Fonte: Adaptado de ANA (2010). 

 

A captação no rio Ubatiba apresenta alternâncias na vazão de coleta de 

acordo com o nível do rio. Fatores que podem provocar alteração na qualidade de 

suas águas podem ser observados no rio Ubatiba. Não há mata ciliar protegida no 

entorno da captação, há presença de atividade humana, barragens e desvios de 

cursos de água ilegais, assim como atividade humana nas margens (Maricá, 2015). 

 

4.1.2. CONDOMÍNIO SOLAR DE MARICÁ I: SITUAÇÃO ATUAL  

 

O condomínio Solar de Maricá I é localizado no bairro de São José do 

Imbassaí, distrito da cidade de Maricá, próximo a principal lagoa e é subdividido em 

3 localidades. O objeto deste projeto é o condomínio Solar de Maricá I (Figura 4.4). 

Fundado em 1992, compreende 191 lotes, dos quais 171 estão ocupados, com 

algumas das casas abrangendo mais de um lote e outras ainda estão em 

construção. Após o zoneamento da cidade, o condomínio foi classificado como área 

urbana e zona residencial unifamiliar 2 (ZR2u) (MARICÁ, 1998b).  
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Figura 4.4 - Mapa do condomínio Solar de Maricá I 

  

Fonte: Condomínio Solar de Maricá I (1992) 

 

A localidade conta com uma portaria com cozinha e banheiro para os 

funcionários, duas grandes áreas comuns e um depósito de lixo isolado. A primeira 

área comum apresenta vegetação alta na maior parte de sua extensão e contém 

alguns brinquedos infantis e um campo de futebol. A outra é em terreno elevado em 

relação ao restante do condomínio, amplamente arborizada e com gramado 

aparado. 

Atualmente, habitam cerca de 500 pessoas no condomínio, incluindo os 

residentes de veraneio. Destaca-se no local a discrepância entre as residências, 

algumas com tamanho e estruturas grandiosos, enquanto outras são simples e de 

menor porte. 

O condomínio é urbanizado, possui rede elétrica distribuída pela Enel para 

todas as casas, arborização nas áreas comuns e residências, com postes para 

iluminação em todas as vias. A coleta de lixo e poda é feita diariamente pelos 

funcionários, que os armazenam no depósito, localizado em área isolada, até a 

coleta realizada pela prefeitura, três vezes por semana. Não há, porém, coleta 

seletiva. 

  Pode ser observado na Figura 4.5 que as vias não são asfaltadas, há 

sistema de drenagem com bocas de lobo instaladas em pontos espaçados e existe 

um subsequente canal de macrodrenagem com manilha de 1 metro de diâmetro. O 

terreno possui grande inclinação, causando alagamento nas áreas mais baixas 

quando chove. Moradores dessa região tomaram algumas medidas individuais para 

impedir alagamentos em suas propriedades, fazendo pequenas barragens nas 

portas e sistema de tubulações que direcionam a água para os lotes abandonados. 

Contudo, esse sistema de drenagem é insuficiente, não suportando os grandes 

volumes de chuva que são recorrentes principalmente nos meses de verão. 
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Figura 4.5 - Sistema de drenagem 

 

            Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

O condomínio não está integrado à rede de esgotamento da CEDAE, nem 

possui sistema unificado de tratamento, como alguns outros condomínios da região. 

Portanto, como determina a Lei Orgânica Municipal (MARICÁ, 1990), todas as 

residências possuem fossa séptica com filtro biológico.  

Conjuntamente, não há abastecimento de água pela rede da CEDAE na 

região, sendo responsabilidade de cada morador providenciar a própria água. Todos 

os moradores compram galões de água potável para consumo e manuseio de 

alimentos. Para higiene e atividades de manutenção, como lavagem de carros e 

calçadas e irrigação de plantas, 93% dos lotes ocupados optou pela perfuração de 

poços individuais, enquanto apenas 7% adquirem caminhões pipa. 

Visando o uso pelos funcionários e manutenção do condomínio, há um poço 

de 15 m de profundidade em frente à portaria. Essa água usualmente não passa por 

qualquer tipo de análise ou tratamento, sendo empregada na higiene pessoal dos 

funcionários, mas não no manuseio de alimentos. 

 

4.1.3. ANÁLISE DE AMOSTRAS 

 

 Amostras foram coletadas em 3 poços no domínio do condomínio. Foram 

utilizados sacos estéreis com fecho de arame para amostragem e a coleta ocorreu 

cerca de 4 horas antes das amostras serem entregues ao laboratório. O 

procedimento adotado foi ligar a bomba e abrir a torneira ou registro, deixando 

escoar a água advinda do poço por 2 minutos, e após esse tempo encher o 

recipiente até a marca de 100 ml.  
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A análise microbiológica e físico-química das amostras coletadas foi feita no 

Laboratório Estadual Miguelote Viana, localizado no bairro Vital Brasil, em Niterói. A 

metodologias seguidas foram, respectivamente, de substrato enzimático com kit 

Aquateste Coli e sistema fotométrico no aparelho Spectroquant Nova 60. 

Em colaboração com o Laboratório de Análise Ambiental e Mineral da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram obtidas as concentrações de Fe e Mn 

e a condutividade. O condutivímetro utilizado é da marca PinPoint American Marine 

Inc. com faixa de atuação até 2000µS. Para obtenção de concentração de Ferro e 

Manganês, o método adotado foi absorção atômica em um espectrômetro compacto 

de absorção atômica, o contrAA® 300 - Analytik Jena.  

Os resultados seguem no Quadro 4.1 abaixo: 

 

Quadro 4.1 - Resultados das análises das amostras 

Informações Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Coliformes totais ausente ausente presente 

Escherichia coli ausente ausente ausente 

Aspecto límpido límpido límpido 

Cor (uH) 2 8 16 

Cloro residual (mg/L) 0,05 0,07 0,08 

pH 8,5 8,0 8,0 

Fe (mg/L) 0,16 0,026 0,069 

Mn (mg/L) 0,81 0,66 0,32 

Condutividade (µS/cm) 946 650 557 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados do Laboratório Miguelote Viana e do Laboratório 

de Análise Ambiental e Mineral (2018) 

Legenda: 

Amostra 1: Poço da portaria, profundidade de 15 metros; 

Amostra 2: Poço profundo residencial, profundidade de 98 metros; 

Amostra 3: Poço raso residencial, profundidade de 5,5 metros. 
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A partir da relação de condutividade e salinidade dada por Tchobanoglous, 

Burton e Stensel (1991), apresentada na equação (6), podemos classificar as 

amostras conforme a classificação definida pelo CONAMA (BRASIL, 2005): 

● Água doce: salinidade igual ou inferior a 0,5‰; 

● Água salobra: salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰; 

● Água salina: salinidade superior a 30‰. 

 

𝑆𝑇𝐷 =  0,640 ∗ 𝐶  (6) 

Onde: 

𝑆𝑇𝐷 = Salinity, Temperature and Depth - Salinidade 

𝐶 = Condutividade 

 

Valores finais de salinidade estão no Quadro 4.2 a seguir. 

 

Quadro 4.2 - Classificação das amostras quanto a salinidade 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Salinidade (mg/L) 605,44 416 356,48 

Classificação Água salobra Água doce Água doce 

       Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados do Laboratório Miguelote Viana  

       e do Laboratório de Análise Ambiental e Mineral (2018) 

 

4.2. VISITAS TÉCNICAS 

 

O estudo para escolha de parâmetros do dimensionamento envolveu visitas 

técnicas a outros condomínios na mesma região que não fossem atendidos pela 

rede da CEDAE e possuíssem algum tipo de solução alternativa comunitária. 

Aspectos consultados englobam demanda, tipo de tratamento, nível de urbanização, 

entre outros. 

Foram realizadas entrevistas com responsáveis pelos condomínios e 

medições de cloro e pH na saída do tratamento. O teor máximo recomendado de 

cloro residual em qualquer ponto do sistema de abastecimento é de 2,0 ppm 
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(BRASIL, 2017). O problema mais relatado por todos os condomínios visitados a 

respeito da qualidade da água é a alta concentração de ferro e manganês.  

No Quadro 4.3 a seguir, há um resumo de alguns parâmetros dos 

condomínios visitados: 

 

Quadro 4.3 - Parâmetros das estações dos condomínios visitados 

Condomínio 
Tipo de 

tratamento 

Número 

de poços 

Vazão de 

abastecimento 

(l/dia) 

Número de 

funcionários 

Custo da 

estação (R$) 

Elisa 

- Filtros 

ascendentes de 

areia 

- Cloração 

- Aeração 

- Decantação 

6 456.000 3 
Não 

informado 

Bosque de 

Itapeba 

- Filtro com zeólita 

- Abrandamento 

com resina 

- Cloração 

5 250.000  1 227.000 

Beverly Hills 
- Filtro Zeólita 

- Cloração 
2 10.000  

Empresa 

Terceirizada 

 

121.600 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

4.2.1. CONDOMÍNIO ELISA 

 

A primeira visita feita foi ao Condomínio Elisa, localizado a 3,8 km do local do 

projeto, com 31 anos de existência e aproximadamente 26 anos de rede de 

distribuição de água, sendo sua primeira constituição do ano de 1995. 743 lotes e 

calçamento feito de bloquete de cimento. Algumas casas possuem poços individuais, 

porém o maior consumo é advindo da água distribuída pelo sistema de tratamento. 

Higiene e consumo são realizados com água potável comprada pelos moradores. O 

lixo produzido pelos moradores tem sua coleta feita pela prefeitura em dias 

alternados e a coleta de poda é executada por uma empresa privada diariamente. 
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O condomínio possui um total de 6 poços com profundidades que variam 

entre 160 e 180 metros. A água chega às casas com a ajuda de bombas boosters 

duas vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde, pois os reservatórios de 

água tratada são apoiados, não possuindo energia potencial para que a distribuição 

seja feita sem a utilização dos mesmos. Com uma estimativa de vazão diária de 

600.000 litros, possui 18 reservatórios (figura 4.9) de 20 mil litros cada, uma cisterna 

de 30 mil litros, onde fica armazenado o rejeito da retrolavagem, e conta ainda com 

uma torre principal de 40 mil litros (figura 4.6)  que recebe a água diretamente dos 

poços.  

 

Figura 4.6 - Torre principal de reserva da água de retrolavagem 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

O sistema do Condomínio Elisa é constituído de basicamente de dois grandes 

filtros de areia ascendentes, que levam a um aerador por gravidade do tipo bandeja 

com 4 prateleiras (Figura 4.7), que tem como principal objetivo a remoção de ferro e 

manganês por oxidação e posterior decantação. Em seguida, a água segue por mais 

três filtros, estes de menor granulação, seguindo, enfim, para os reservatórios onde 

fica armazenada para consumo dos moradores. 
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Figura 4.7 - Aerador 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

A limpeza e operação da estação, abrangendo retrolavagem do filtro, adição 

de cloro para desinfecção, controle do direcionamento da água, entre outros, é feita 

por três funcionários contratados pelo condomínio que receberam treinamento pelas 

empresas que fazem a limpeza mais profunda e manutenção, que ocorrem a cada 5 

anos. A regularidade da limpeza varia com o equipamento. Os filtros (figura 4.8) são 

limpos diariamente e a água de retrolavagem passa para um decantador (figura 4.9) 

para que possa haver um reaproveitamento na irrigação das plantas do condomínio.  

 

Figura 4.8 – Visão superior dos filtros de areia 

 

       Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

A retrolavagem é uma preocupação constante dos administradores por ser 

uma fonte de grande desperdício de água (Figura 4.9). Cerca de 20 mil litros de 

água por dia eram descartados, até 3 anos atrás, por esse processo. Atualmente, 
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por parte de uma atuação mais consciente da nova administração, este número foi 

reduzido para 5 mil litros por dia. 

 

Figura 4.9 - Decantador para água de retrolavagem e visão superior dos 

reservatórios 

 

          Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

A cada três meses um laboratório recolhe amostras dos 6 poços e de mais 4 

pontos no final da rede, para análise química e microbiológica. Na saída de água do 

tanque de uma das casas foram obtidos valores aproximados de concentração de 

1,5 ppm de cloro e pH 7,8. 

 

4.2.2. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DE ITAPEBA 

 

O condomínio Bosque de Itapeba fica a 2,2 km de distância do Solar de 

Maricá I. Possui 358 lotes e calçamento. Nenhuma casa possui poço individual, 

todas são abastecidas pela rede comunitária. A água tratada é própria para uso em 

limpeza e higiene, mas não para consumo e os moradores compram água potável 

para ingestão e preparo de refeições. O lixo é coletado pela prefeitura e os galhos 

sobejos de poda são responsabilidade de uma empresa particular. 

O abastecimento ocorre duas vezes ao dia, aproximadamente entre 8h e 10h 

e depois de 13h às 15h. A vazão diária é de cerca de 250.000 litros. De acordo com 

a demanda, esses horários podem mudar. Passando da metade do volume 
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disponível no armazenamento, o registro da saída é fechado para reposição de água 

tratada. O verão é a estação com maior demanda, já que a maior parte dos 

moradores são veranistas. 

O sistema de tratamento utilizado possui 8 anos e é completamente 

automatizado. São utilizados 5 poços e a distribuição é feita por gravidade. Há 

hidrômetros nos poços, mas não nas casas. A torre de água bruta é de 150.000 l e a 

de água tratada de mesmo volume. Existe um único funcionário que a opera, chefe 

de manutenção do condomínio, que recebeu treinamento da empresa contratada 

para a elaboração do projeto e instalação. 

 Custando aproximadamente R$ 140.000,00, a estação conta com filtro a base 

de zeólitas, recuperadas com salmoura, e dosadora de cloro. O tratamento ocorre 

em um tanque de zeólitas, posicionado ao lado de um tanque abrandador de 

salmoura para a restauração das resinas por retrolavagem, observados na Figura 

4.10.  

 

Figura 4.10 - Filtro e Abrandador  

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

Para o preparo da salmoura, são utilizados cerca de 1667 kg de sal marinho 

grosso por mês. Há troca de elementos filtrantes uma vez por ano. O cloro líquido é 

dissolvido em proporção de 20 l para 250 l de água (Figura 4.11), seguindo para o 

castelo de água tratada. O teste realizado na água saindo do tanque de água tratada 

indicou valores aproximados de concentração de 3,0 ppm de cloro e pH 7,6. 
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Figura 4.11 - Dosadora de cloro 

 

   Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

Um laboratório contratado faz a análise da composição da água em três 

pontos: na saída da estação e nos dois finais de linha da rede. A estação possui 

equipamentos de proteção individual (EPIs) localizados perto da porta de entrada e 

se encontra em boas condições de estado (limpa, organizada e pintada). 

Apesar de estar tratada, o fato da tubulação ser antiga e usada para 

distribuição de água saída diretamente de poço nos anos anteriores à existência da 

estação fez com que nos primeiros anos de uso, a primeira água recebida na 

abertura do registro saísse escura. Com o objetivo de evitar o desperdício dessa que 

era inutilizada, o síndico aconselhou a instalação de filtros na entrada da tubulação 

de cada casa.  

Todas as casas possuem fossas com filtros. O condomínio possui também 

uma estação de tratamento de esgoto, como mostra a Figura 4.12, que além das 

análises pelo laboratório contratado, sofre fiscalização do Instituto Estadual do 

Ambiente, Inea. Após o tratamento, a água sai 95% tratada e é despejada na lagoa 

de Maricá. A drenagem de águas pluviais também é direcionada para a lagoa. 
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Figura 4.12 - Estação de tratamento de esgoto  

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

4.2.3. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BEVERLY HILLS 

 

O mais distante, a 11,0 km, é o Condomínio Beverly Hills. É composto de 306 

lotes, 250 casas e calçamento com boca de lobo para escoamento pluvial. Algumas 

casas possuem poços particulares, porém o uso é concomitante com o uso da água 

distribuída pela estação de tratamento. Caminhões pipa e galões de água potável 

são habitualmente adquiridos para fins de consumo. Existe coleta de lixo 3 vezes na 

semana e a coleta de poda é de incumbência de uma empresa privada. 

Há dois poços, de aproximadamente 100 m de profundidade cada, e o uso 

das bombas de cada poço é alternado, tática implementada devido a sucessivas 

bombas danificadas reportadas. Uma é utilizada das 6h às 16:30 e a segunda de 

16:30 às 22h, totalizando uma vazão diária de 10.000 l/dia. A limpeza desta 

tubulação é feita a cada 3 meses. Novamente, o verão é a estação de maior queixa 

por parte dos moradores a respeito da quantidade e qualidade da água. Tais queixas 

são muitas vezes relacionadas ao uso de grande vazão de água em piscinas 

particulares. 

O tratamento ocorre há 8 anos e é automatizado, com distribuição por 

gravidade. As casas não possuem hidrômetros, apenas os poços e a estação. 

Existem dois reservatórios de 100.000 l cada, exibidos na Figura 4.13, um para água 

bruta e outro para tratada. A operação e manutenção são feitos pela empresa que 
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projetou e instalou a estação. Nenhum funcionário do condomínio recebeu 

treinamento e eles apenas operam a altercação dos poços usados durante o dia. 

 

Figura 4.13 - Torre de água bruta, torre de água tratada e casa de química  

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

 O projeto e instalação custaram R$ 75.000,00. O tratamento utilizado é filtro 

de zeólita (Figura 4.14). A dosagem de hipoclorito de sódio é feita pelos operadores 

que atuam uma vez por semana no local, em função dos resultados dos testes 

realizados pelos mesmos. A água de retrolavagem é desperdiçada, porém há um 

planeamento para a reutilização desta para irrigação de plantas e lavagem de áreas 

comuns. A água de saída do tratamento indicou aproximadamente 0,6 ppm de 

concentração de cloro e pH 6,8. 

 

Figura 4.14 - Filtros e tubulação de água bruta indicada  

 

 Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 
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Não foi possível a verificação de utilização de equipamentos de segurança 

por ausência de operadores no local. O estado de conservação da instalação é 

satisfatório, estando o espaço organizado e limpo. A casa de química, mostrada na 

figura 4.15, possui dimensões de 3,30 m de largura, 3,60 m de comprimento e 3,0 m 

de altura. 

 

Figura 4.15 - Casa de química com dosadoras de cloro no canto esquerdo

 

   Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

A tubulação foi previamente utilizada para distribuição de água retirada de dos 

poços, sem controle e sem tratamento. Tal fato não acarretou em mudanças 

estratégicas como a implantação de filtros, feito no condomínio Bosque de Itapeba. 

Não existe um tratamento coletivo de esgoto na localidade, apenas as fossas 

sépticas individuais, cuja limpeza fica a cargo da prefeitura. Não existe registro de 

alagamentos em períodos chuvosos e a drenagem é norteada para a Lagoa de 

Maricá. 

 

4.3. ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO 

4.3.1. TABELA DECISÓRIA 

 

A partir das informações de qualidade de água disponível no condomínio e 

das alternativas de tratamento estudadas, foi elaborado o modelo decisório, contido 

no Quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 - Tabela decisória 

Parâmetros Filtração Desinfecção 

Alternativa

s 

Filtração 

lenta 

Carvão 

ativado 
Zeólitas Membrana 

Resina 

de Troca 

Iônica 

Hipoclo

rito 

Pastilha 

de cloro 
UV 

Área Grande Média Média Média Média Pequena Pequena 

Pequena, 

mas o 

hipoclorito 

ainda 

deve ser 

adicionad

o 

Qualidade 

da água 

Não 

aplicável 

Não 

aplicável 
Razoável Excepcional 

Excepcion

al 
Ótima Ótima Ótima 

Permite 

regeneraçã

o do meio 

filtrante 

Não Sim Sim 
Limpeza 

química 
Sim - - - 

Durabilidad

e do meio 

filtrante 

Não 

informado 

Não 

informado 
~ 6 anos 18 meses 

18 a 24 

meses 
- - - 

Custo de 

operação 

Não 

informado 

Não 

informado 
Médio Baixo Médio Baixo Baixo Baixo 

Grau de 

dificuldade 

de 

operação 

Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 

Custo de 

implementa

ção (R$) 

64.080,00 a 

640.800,00 

Não 

informado 
65.000,00 250.000,00 69.000,00 5.000,00 4.000,00 12.000,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018); FILTROS GUARANY (2018) 

 

4.4. PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO  

 

De acordo com o 4º artigo da Portaria MS nº 518/2004, o projeto a ser 

desenvolvido trata de uma solução alternativa de abastecimento de água para 
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consumo humano. Sua definição explicita ser uma modalidade coletiva que inclui 

como fonte da água, entre outros, poços comunitários e abrange também 

instalações condominiais horizontais (BRASIL, 2005). 

A pretensão final da implementação do projeto é incentivar o asseguramento 

do direito de ter um mesmo nível de qualidade de abastecimento a todas as pessoas 

atendidas. Entre os pontos abarcados em tal garantia estão água canalizada 

fornecida até as moradias, fornecimento ininterrupto de água, quantidade superior ao 

mínimo necessário para suas necessidades básicas e qualidade da água conforme 

os padrões de potabilidade (HELLER; PÁDUA, 2010, p. 72). 

 O poço proposto possui profundidade similar ao poço 2, que possui água 

doce e não apresenta presença de coliformes totais. Como existem poços com água 

doce no local, não será feita a proposta de dessalinizador. 

 

4.4.1. ESTIMATIVA POPULACIONAL 

 

A partir de dados do IBGE (2017b), foi possível fazer as projeções 

populacionais usando como base um método de quantificação indireta de razão e 

correlação, em que se assume que a população do local de estudo apresenta o 

mesmo comportamento da região física ou política na qual se encontra (HELLER; 

PÁDUA, 2010). O número atual de moradores é estimado pela porcentagem de 

domicílios correspondente ao número de moradores da Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, exposto na Tabela 4.1, segundo a equação (7): 
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Tabela 4.1 - Percentual de domicílios por número de moradores na Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2017 

Número de moradores Percentual Domiciliar (%) 

1 morador 20,7 

2 moradores 29,0 

3 moradores  25,5 

4 moradores 16,0 

5 moradores 6,2 

6 moradores ou mais 2,7 

    Fonte: IBGE (2017b) 

 

𝑀𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝛴[𝑛 ∗ 𝑃𝐷] ∗ 𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 (7) 

Onde: 

𝑛 = Número de moradores 

𝑃𝐷 = Percentual domiciliar 

𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠 = Número de lotes ocupados 

 

Tem-se 171 lotes atualmente ocupados: 

𝑀𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = [(1 ∗ 0,207) + (2 ∗ 0,290) + (3 ∗ 0,255) + (4 ∗ 0,160) + (5 ∗ 0,062) + 

(6 ∗ 0,027)] ∗ 171 = 455,544 

 

Portanto a estimativa é de 456 moradores para o ano de 2017.  

 

A projeção populacional considerada é de 30 anos, valor máximo da variação 

de comum projeção em sistemas no Brasil (DI BERNARDO e SABOGAL PAZ, 

2008). Para os valores populacionais anteriores, é feita uma comparação quanto à 

população de Maricá levantada nos censos de 2000, 2010 e na estimativa para 2017 

do IBGE (Tabela 4.2) para que seja encontrado o fator de crescimento da população 

no período, já que não existe registro da quantidade de casas ocupadas em anos 

anteriores. Essa ponderação sugere as seguintes populações anteriores: 
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Tabela 4.2 - Tabela de estimativa da população do condomínio em anos 

anteriores 

Ano População do Censo IBGE População proporcionalmente calculada 

2000 76.737 229 

2010 127.461 380 

2017 153.008 456* 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

*População calculada anteriormente 

 

Os métodos escolhidos para a projeção foram o de crescimento geométrico, 

por se tratar de uma população menor que 20.000 habitantes, e o método de taxa 

decrescente de crescimento, pois esse possui como premissa uma futura saturação 

da população, ou seja, a medida que a população cresce, decresce sua taxa de 

crescimento. As fórmulas utilizadas encontram-se na Tabela 4.3.  

Utilizando o método dos mínimos quadrados, que estima qual procedimento 

se aproxima mais da curva do Censo, resultou no método da Taxa Decrescente é 

encontrado como melhor previsão. Entretanto, uma vez que o condomínio possua 

um sistema de abastecimento de água consolidado e que Maricá tenha ficado entre 

as cinco cidades que mais geraram empregos nos últimos 12 meses (CAGED, 

2018), se é esperado que a atratividade do condomínio e município cresça. Pelos 

motivos expostos, optou-se pelo uso do maior número de habitantes, encontrado 

pelo método da Projeção Geométrica.  

 

Tabela 4.3 - Métodos de projeção populacional 

Método Fórmula da Projeção Coeficientes 

Projeção Geométrica 
𝑃𝑡 =  𝑃 0 . 𝑒𝐾𝑔(𝑡 − 𝑡0)  

𝐾𝑔 =
𝑙𝑛𝑃2 − 𝑙𝑛𝑃0

𝑡2 − 𝑡0
 

Taxa Decrescente de 

Crescimento 

 

𝑃𝑡 = 𝑃0 + (𝑃𝑠 − 𝑃0). [1 − 𝑒−𝐾𝑑 .(𝑡−𝑡0)] 
𝑃𝑠 =

2. 𝑃0. 𝑃1 . 𝑃2 − 𝑃1
2. (𝑃0 + 𝑃2)

𝑃0 . 𝑃2 − 𝑃1
2  

 

𝐾𝑑 =
−𝑙𝑛[(𝑃𝑠 − 𝑃2)/(𝑃𝑠 − 𝑃0)]

𝑡2 − 𝑡0
 

Fonte: Adaptado Heller e Pádua (2010) 
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Para a execução dos cálculos, os valores de cada variável utilizada foram:  

𝑃0= 229   𝑡0= 2000   𝑡 = 2048  

𝑃1= 380   𝑡1 = 2010 

𝑃2= 456   𝑡2 = 2017 

 

Os valores para a população futura do ano de dimensionamento obtidos 

utilizando os métodos de projeção geométrica e taxa decrescente de crescimento 

foram de 1.602 e 807 habitantes, respectivamente. Na Figura 4.16, encontram-se 

plotadas as curvas de projeção de cada método.  

 

Figura 4.16 - Gráfico com projeções da população do condomínio 

 

        Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

O consumo médio per capita de água do município de Maricá no ano de 2016 

foi 129,5 l/hab./dia (CIDADES, 2016). Baseando-se nesse valor, o consumo diário da 

população é de 207,5 m³/dia ou 2,4 l/s. 

 

4.4.2. VAZÃO DE PROJETO 

 

O consumo médio per capita de água do município de Maricá no ano de 2016 

foi 129,5 l/hab./dia (CIDADES, 2016). São dados a população projetada de 1.602 

habitantes, o coeficiente de máxima vazão diária de 1,2 recomendado pela ABNT 

(1986) e um período de 16h/dia de funcionamento indicado por Heller e Pádua 

(2010). O consumo na ETA consiste de uso da água produzida no próprio 

funcionamento da estação em operações como lavagem dos filtros, lavagem de 
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outras unidades, atividades na casa de química e até para preparo de soluções de 

produtos químicos. Heller e Pádua (2010) apontam consumos inferiores a 2%, sendo 

esse o valor escolhido para cálculo. Utilizou-se a equação (8), dada por Tsutiya 

(2006): 

 

𝑄1  =  
𝐾1.𝑃.𝑞

𝑛.3600
. 𝐶𝐸𝑇𝐴 (8) 

  

Onde: 

𝐾1= 
𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜
= 1,2 

𝑃= população projetada = 1.602 habitantes 

𝑞 = consumo per capita em l/hab./dia = 129,5 l/hab./dia 

𝑛 = horas de funcionamento diárias = 16h 

𝐶𝐸𝑇𝐴= água tratada + consumo na ETA = 1,02 

𝑄1= vazão da captação à tratamento em l/s 

O resultado do cálculo de demanda é, portanto: 

𝑄1= 4,41 l/s 

 

 A adução é composta de dois trechos: adução da captação até a ETA e 

adução da ETA até a reservação. O primeiro trecho equivale à vazão de água bruta 

captada, 𝑄1. O trecho até a reservação exclui a demanda reservada para o consumo 

da própria estação. Calcula-se então pela equação (9): 

 

𝑄2  =  
𝐾1.𝑃.𝑞

𝑛.3600
 (9) 

 

Onde: 

𝑄2= vazão de água tratada destinada a reservação 

Portanto,  

𝑄2= 4,32 l/s 
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A tubulação de recalque, após a bomba, é parte da adução de captação. Seu 

diâmetro pode ser encontrado, segundo indicado pela NBR 5626 (1998 apud 

OLIVEIRA, 2015) pela fórmula de ForchHeimer-Bresse apresentada pela equação 

(10): 

 

𝐷𝑟 =  𝑘. √𝑥4 . √𝑄𝑟 (10) 

 

Onde: 

𝐷𝑟= Diâmetro da tubulação de recalque em m 

k = Coeficiente de Bresse (varia entre 0,75 e 1,40) = 1,3 

𝑄𝑟= Vazão de recalque ou bombeamento em m³/s = 0,00441 m³/s 

x = Horas trabalhadas por dia/24 = 16/24 

 Tem-se então: 

𝐷𝑟= 0,078 m 

 Comercialmente, para tubulação de PVC, o diâmetro encontrado que atenda 

ao valor calculado é de 85 mm de diâmetro, com bitola de 3’’, atendendo uma vazão 

de sucção de até 32 m³/h (POOL SHOP, 2013). 

 

4.4.3. RESERVATÓRIO 

 

 Neste projeto optou-se pelo reservatório de montante, que permite 

armazenagem da água tratada e sua distribuição de forma eficiente. Visto que o 

terreno do condomínio possui variações de relevo, o local indicado para sua 

localização é na parte mais elevada, protegendo o sistema de tratamento de 

possíveis inundações e auxiliando na pressão da rede de distribuição. 

 Para os valores de consumo diário teóricos, descartando a água utilizada na 

própria estação para operações e manutenção, se tem a vazão levada à reservação, 

dada por 𝑄2= 4,32 l/s. Para cálculo da capacidade do reservatório necessária, se 

considera a vazão tratada direcionada a reservação e o tempo de funcionamento da 

estação, conforme equação (11): 

 

𝑉𝑟𝑒𝑠  = 𝑄
2

. 𝑛. 3600 (11) 
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Onde: 

𝑉𝑟𝑒𝑠= volume do reservatório em m³ 

𝑄2= vazão de água tratada destinada a reservação em m³/s = 0,00432 m³/s 

𝑛 = horas de funcionamento diárias = 16h 

O volume projetado é então: 

𝑉𝑟𝑒𝑠= 248,832 m³ 

 

Opta-se, portanto, por um armazenamento suficiente para atender 250 m³. A 

NBR 5626 (1998 apud REALI et. al., 2002) indica que para reservatórios com 

capacidade superior a 1m³, tais devam ser compartimentados para que não haja 

interrupção de distribuição durante uma operação de limpeza. A divisão 

recomendada é entre reservatórios superior e inferior, o primeiro com 40% do 

volume total e o segundo com os 60% restantes. Para armazenamento maior que o 

consumo diário, esse excedente deve ser armazenado no reservatório inferior. Tais 

projeções são calculadas nas equações (12) e (13). No caso, o volume de 

reservação excede o de consumo diário em aproximadamente 20,48%, portanto: 

 

𝑉𝑅𝐼  = 0,6 ∗ 𝐶𝐷 +  0,2048 ∗ 𝐶𝐷  (12) 

𝑉𝑅𝑆  = 0,4 ∗ 𝐶𝐷 (13) 

 

Onde: 

𝑉𝑅𝐼= volume do reservatório inferior em m³ 

𝑉𝑅𝑆= volume do reservatório superior em m³ 

𝐶𝐷= consumo diário em m³ = 207,5 m³ 

Tem-se então: 

𝑉𝑅𝐼= 167 m³ 

𝑉𝑅𝑆= 83 m³ 

 

Os reservatórios comerciais selecionados da empresa Stock Caixas ([s.d.]) 

foram o CTU 881, de capacidade de 88.000 l com diâmetro de 2,50 m e altura de 

18,00 m, de custo R$ 61.300,00, e o CTU 1801, de capacidade de 180.000 l com 

diâmetro de 3,50 m e altura de 18,80 m, de custo R$ 101.424,00. Seu material é aço 
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carbono, que propicia alta resistência mecânica e à exposição a condições 

climáticas, inclusive raios ultravioleta, sendo 100% atóxico e higiênico. 

 

4.4.4. FILTRO DE ZEÓLITA 

  

 Dadas as características de contaminação da água coletada nos poços do 

condomínio, o tipo de zeólita ZF é o indicado para a remoção de ferro e manganês. 

As zeólitas devem ser utilizadas em pH superior a 6,5 (EPEX, [s.d.]), valor 

condizente com a água analisada. 

Os filtros comerciais são vendidos de acordo com a vazão a ser tratada, em 

litros por hora. Para o caso deste trabalho, a vazão é de 15.876 l/h. Como medida de 

precaução para possíveis falhas, sugere-se a utilização de um sistema em paralelo 

de dois ou três filtros (ABNT, 1992b). O Quadro 4.5, a seguir, contém alguns dos 

modelos comerciais adequados ao projeto. 

 

Quadro 4.5 - Modelos de filtros comerciais 

Empresa Vazão (l/h) Modelo Quantidade 
necessária 

Preço (R$) Referência 

MEKA 9.000 MAPI-24 2 5.450 MEKA, [s.d.]a 

MEKA 6.000 MAPI-20 3 4.400 MEKA, [s.d.]b 

SNATURAL 9.000 SN-AC 60 2 - SNATURAL 
([s.d.]) 

EPEX 10.000 F10000 2 - EPEX ([s.d.]) 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

 Alguns dos fornecedores não disponibilizaram valores, dimensões dos 

equipamentos ou carga de meio filtrante requerida. Em todos os modelos 

apresentados é indicada a utilização de uma camada inferior de areia. A utilização 

de dois filtros de 9.000 l em paralelo é preferível nesse caso, pois reduz custos de 

manutenção e operação da estação. 

Segundo EPEX ([s.d.]), para uma vazão de 9.000 l/h são necessários 216 kg 

de areia e 405 kg de zeólitas. A retrolavagem deve ser feita diariamente, para 

manter os padrões de qualidade, com tempo médio de 5 minutos (SNATURAL, 

[s.d.]) e expansão do leito de 20 a 30% (ABNT, 1992a). É necessária regeneração 
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do meio a cada 7 dias.  A água de lavagem pode ser reutilizada, devendo ficar em 

reservatório distinto da tratada.  

 

4.4.5. DESINFECÇÃO 

 

 Independentemente do método de dimensionamento escolhido, é necessário 

o conhecimento da dose aplicada, o residual desinfetante e o tempo de exposição. 

Como os modelos são equacionamentos de fenômenos experimentais, qualquer 

variação das condições de teste é suficiente para impossibilitar a segurança de seu 

uso. Utilizam-se então modelos para dimensionamentos, porém se deve atentar a 

perda de eficiência e às limitações desse, aumentando dose e tempo de contato 

para possibilitar um ajuste às condições reais, que também variam com o tempo 

(DANIEL, 2001). 

É importante levar em consideração a PRC n° 5 (BRASIL, 2017), que indica 

0,5 mg/l de cloro residual livre na saída do tratamento e uma manutenção de no 

mínimo 0,2 mg/l em qualquer ponto da rede de distribuição.  

Conforme a NBR 12216 (ABNT, 1992a), “o consumo de cloro necessário para 

desinfecção da água é estimado em 5 mg/l, com o mínimo de 1 mg/l.” Considerando 

o volume de 254.016 l diários a serem tratados, a quantidade de cloro necessária é 

1.270,08 g. Utilizando-se hipoclorito de sódio de concentração 12% com massa 

específica de 1,2 kg/l, se tem 144 g de cloro ativo por litro de solução de hipoclorito. 

A quantidade diária de solução requerida é, portanto, 9 litros. 

Como a cloração deve ser realizada em pH inferior a 8,0, caso seja acusado 

um valor maior no teste após a passagem da água pelo filtro, deverá ser feita uma 

correção para ajuste do valor. O tempo de contato mínimo indicado é de 30 min. 

 

4.4.6. CASA DE QUÍMICA 

 

Para dimensionamento da casa de química, foram seguidas as especificações 

dadas pela NBR 12216 (ABNT, 1992a). Estações do tipo A e B podem ter 

dependências reduzidas e simplificadas, conforme necessidade. A casa de química 

é constituída de depósito de produtos químicos, locais para preparo dos produtos 
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químicos, locais para instalação dos dosadores de produtos químicos e para carga 

dos dosadores a seco, laboratório de controle operacional, centro de controle de 

operação, serviços administrativos e serviços auxiliares. 

Na casa de química projetada, serão armazenados os cilindros de hipoclorito 

de sódio, a dosadora de cloro, os filtros e respectivas adutoras, e sistema 

automatizado de controle com painel elétrico, assim como no exemplo do 

condomínio residencial Beverly Hills.  

Como indicado na norma, o piso deve ser preferencialmente elevado 1,00 m 

do nível de estacionamento de carros de transporte, existindo uma plataforma de 

largura mínima de 1,50 m para que os produtos possam ser recebidos. Deve existir 

uma porta de correr ou que abra para o exterior da casa de química, com largura 

mínima de 1,20 m. A área do depósito deve ter ventilação que permita evitar 

excesso de umidade e livre acesso entre as pilhas dos materiais estocados. Se as 

pilhas forem montadas manualmente, a altura máxima é de 1,80m. Caso haja uso de 

empilhadeiras mecânicas, é possível uma altura máxima de 3,00 m.  

 O preparo dos produtos químicos a serem dosados de forma líquida devem 

ocorrer próximo dos depósitos dos respectivos produtos. Dosadores que tenham a 

mesma função deverão ser situados próximos, na mesma área, e de forma geral 

com livre acesso para realização de manutenções, sem que seja necessário mover 

equipamentos. Dosadores de cloro devem ser instalados em recintos próprios. 

Canalizações, dutos, conexões, válvulas e peças afins que entrem em contato 

com produtos químicos devem ser de material resistente a estes produtos, sem 

transmitir toxicidade à água. Dutos e canalizações que conduzam produtos químicos 

não devem ser embutidos em paredes ou estruturas de concreto, sendo necessário 

o encamisamento caso haja impossibilidade do desvio destas. Devem também 

sempre ter inclinação, evitando-se sifões. 

 Caso seja usado um sistema centralizado de operação, por meio de 

instrumentação e telecomando, este deve ficar localizado próximo à área de 

dosagem. 

 Casas de química para estações com capacidade inferior a 10.000 m³/dia 

devem ter as seguintes dependências: depósito de produtos químicos, depósito de 

cloro, sala de dosagem, laboratório com mesa para serviços administrativos e 

anotações pertinentes à operação, instalação sanitária com chuveiro. 
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 Em caso de dimensionamento dos dosadores, com ensaios realizados fora de 

condições críticas, deve ser adotado o fator mínimo de segurança de 2,0 para águas 

de reservatórios de acumulação. O consumo pode ser estimado por meio de dados 

coletados de estações com água de características similares.  

Em estações com capacidade inferior a 10.000 m³/dia o depósito para o 

armazenamento deve ser suficiente para período de atendimento de no mínimo 30 

dias. A quantidade de cloro necessária equivale a 270 litros de hipoclorito estocados. 

Foram encontradas bombonas comerciais de 20 l, portanto 14 bombonas seriam 

precisas. O armazenamento de hipoclorito de sódio deve ser feito em local coberto, 

ventilado, seco e destituído de materiais combustíveis. Como se trata de uma 

instalação com consumo de até 50 kg/dia, sendo esse valor aproximadamente 1,27 

kg/dia, os cilindros de cloro e os aparelhos cloradores podem ser instalados na 

mesma área.  

Os depósitos devem ser cobertos e caso fechados com paredes ao seu redor, 

devem ser ventilados naturalmente por meio de aberturas até o piso e ventilação 

forçada, produzida por exaustor ou insuflador disposto de modo a obrigar o ar a 

atravessar, rente ao piso, todo o ambiente a ser ventilado e com capacidade para 

renovar todo o ar do recinto no tempo máximo de 4 minutos. As saídas de ventilação 

devem possibilitar a dissipação de um eventual vazamento de cloro para a área 

externa, sem incidência na ventilação de outras áreas ou em áreas externas 

confinadas. Chaves ou interruptores dos aparelhos devem ficar do lado de fora do 

recinto e cilindros devem ser protegidos da incidência direta da luz solar. 

A área de armazenamento de cloro e a de instalação dos cloradores devem 

ter portas que abram para fora, com vidro em sua parte superior e com abertura para 

ventilação acima do pórtico. Cilindros com capacidade de até 75 kg de cloro têm que 

ser armazenados ou utilizados na posição vertical e o controle da quantidade deve 

ser feito continuamente através de pesagens ou por indicadores de pressão. O 

hipoclorito de sódio pode ser utilizado diretamente do recipiente em que é 

comercializado e conduzido. 

Algumas medidas de segurança devem também ser tomadas para resguardar 

as pessoas que tenham acesso à casa de química. Pisos não podem ter saliências 

ou depressões que possam causar acidentes durante a circulação de pessoas e/ou 

materiais, devem ser de material antiderrapante ou material que não deixe as 

superfícies escorregadias. 
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Locais de circulação eventual, como os reservatórios que terão entre 18 e 19 

metros de altura, devem possuir escadas de mão fixa, ficadas na base, no tipo e no 

máximo a cada 3,0 m. Como a altura excede 6,0 m, devem ser providas de gaiola de 

proteção desde 2,0 m acima do piso até 1,0 m acima do último degrau e de 

plataformas intermediárias a cada 9,0 m. 

 Em locais onde possam ocorrer pingos ou respingos de produtos químicos 

deve existir um chuveiro de emergência e um lava-olhos, principalmente onde se 

trabalha com ácidos ou álcalis fortes. 

 Segue o layout da casa de química (Figura 4.17): 

 

Figura 4.17 - Layout da casa de química 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

4.5. PROPOSTA DE GESTÃO COMUNITÁRIA 

 

O projeto tem como meta também uma atuação com transparência, 

enfatizando o controle de gastos, material e operação por uma gestão comunitária. 

Foram realizadas visitas técnicas em outras localidades com sistemas similares 

estabelecidos para planejamento baseado em algum já existente e funcionando. 

Para uma comunidade que decide fazer a autogestão de seu sistema de 

abastecimento de água, deve procurar estabelecer parceria com alguma agência 

governamental ou ONG ou a contratação de uma empresa privada para o auxílio no 

planejamento e implementação do projeto. 

Os aspectos relevantes que devem ser observados ao longo do processo são 

a busca efetiva dos moradores por melhorias em seus serviços de abastecimento, a 
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identificação do nível e tipo de serviço que as pessoas querem, o quanto elas estão 

dispostas a desembolsar por ele e possibilitar que a comunidade faça escolhas 

conscientes do nível de serviço que aspiram, com entendimento das implicações de 

suas decisões (SARA; KATZ, 2005). É necessário que se tenha uma participação 

ativa de diferentes grupos de moradores para garantir que o interesse de todos seja 

passado para os agentes ou contratados e não apenas de um indivíduo ou classe 

dominante, caso contrário o projeto pode ser enfraquecido (COMMON, 1990). 

A primeira abordagem deverá estabelecer os papéis de cada agente 

envolvido na realização do sistema, onde todos deverão ter suas funções definidas. 

No caso do condomínio Solar de Maricá I, uma reunião com os moradores seria uma 

boa estratégia para uma aproximação inicial e levantamento de suas reais 

demandas. A pontuação dos benefícios que o sistema trará durante esta etapa é 

indispensável, inclusive para as pessoas que já possuem soluções individuais se 

sintam igualmente contempladas pelo projeto. 

Devido à tecnologia escolhida como melhor alternativa no presente trabalho, é 

sugerido a contratação de uma empresa privada especializada que ofereça o melhor 

custo benefício do equipamento, além da devida capacitação e treinamento dos 

operadores escolhidos pela comunidade, moradores ou os próprios funcionários 

atuais do condomínio. 

Levar em consideração os fatores de sustentabilidade durante todas as 

etapas de planejamento, implementação e manutenção e seguir as recomendações 

do fabricante do equipamento é essencial para preservar o sistema e garantir sua 

durabilidade, gerando assim maior satisfação entre os beneficiários. 

  

4.6. PROPOSTA DE REÚSO DE ÁGUA CINZA 

 

Segundo Santos (2002), um sistema de reúso de água cinza é constituído 

basicamente por um subsistema de coleta de água servida, um subsistema de 

condução de água, que pode ser composto de ramais, tubos de queda e condutores, 

uma unidade de tratamento com operações tais como gradeamento, decantação, 

filtragem e desinfecção, um reservatório de acumulação e ainda, se necessário, um 

sistema de recalque, um reservatório superior e uma rede de distribuição. 

Em seu trabalho, May (2009) propõe um tratamento biológico aeróbio, 

utilizando um reator biológico de contato, popularmente conhecido como biodisco, 
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juntamente com um tanque de equalização, reservatório de decantação, tanque de 

acumulação, filtro de areia de pressão e sistema de desinfecção. 

Águas de 3 pontos de coleta eram levadas ao reservatório de equalização, 

onde um agitador tinha o papel de evitar a sedimentação de sólidos possivelmente 

presentes. A degradação da matéria orgânica ocorria no biodisco, alimentado com 

uma vazão de 500 l/dia. O armazenamento pré tratamento era de no máximo 24h. 

Após a sedimentação do lodo no decantador, a água seguia para o filtro rápido de 

pressão de escoamento descendente, com meio filtrante composto de areia. Sem 

adição de coagulantes, a última etapa consistia da desinfecção com adição de 

hipoclorito de sódio. Cerca de 54g de biomassa eram geradas a cada 500 l tratados. 

 A Tabela 4.5 traz a comparação dos resultados médios obtidos após o 

tratamento com os parâmetros requeridos para reúso: 

 

Tabela 4.5 - Comparação dos resultados médios após tratamento com os 

parâmetros requeridos para reúso 

Parâmetro 
Água cinza 

bruta 

Água cinza 

tratada (valores 

médios) 

SindusCon 
ABNT (menores 

valores ou faixa) 

Cor aparente (uC) 124 6 ≤10 - 

Turbidez (UNT) 67,5 1,2 ≤2 5 

Sólidos suspensos 

totais (mg/L) 
68 4 ≤5 - 

Sólidos dissolvidos 

totais (mg/L) 
486 421 ≤500 <200 

pH 7,4  6,8 6 a 9 6 a 8 

Cloro residual 

(mg/L) 
- 0,8 - 1,7 - 0,5 - 1,5 

DBO (mg/L) 150 <10 ≤10 - 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

6,3.10³ <2 ND <200 

Fonte: Adaptado de May (2009) 
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Pode-se observar que a totalidade dos parâmetros analisados se enquadram 

nos requerimentos de pelo menos uma das fontes, atestando a funcionalidade 

frutuosa do tratamento sugerido. Com base nesse exemplo funcional, sugere-se que 

o planejamento de tratamento de água cinza para utilização em uma residência siga 

as operações listadas por May, adequando-se ao volume de água desejado. 

Segundo SindusCon (2005), após tratamento as águas devem seguir as 

seguintes características, demandáveis de verificação: 

➢ Uso em rega de jardim e lavagem de pisos: Não deve apresentar 

odores desagradáveis; não deve conter componentes que agridam as 

plantas ou que estimulem o crescimento de pragas; não deve ser 

abrasiva; não deve manchar superfícies; não deve apresentar risco de 

infecções ou contaminação por vírus ou bactérias prejudiciais à saúde 

humana. 

➢ Uso para descarga em vasos sanitários: Deverá contemplar as 

restrições do primeiro item; não deve deteriorar os metais sanitários e 

máquinas.  

➢ Uso para lavagem de veículos: Deverá contemplar as restrições do 

primeiro item; não deve conter sais ou substâncias remanescentes 

após secagem.  

➢ Uso para lavagem de roupas: Deverá contemplar as restrições do 

primeiro item; deve ser incolor; não deve ser turva; deve ser livre de 

algas; deve ser livre de partículas sólidas; deve ser livre de metais; não 

deve deteriorar equipamentos. 

➢ Uso para recreação ou uso ornamental: Deverá contemplar as 

restrições do item anterior; não deve provocar irritações nos olhos, 

pele, boca e garganta dos usuários. 

 

Recomenda-se um estudo de implementação de um biodigestor para 

produção de biogás a partir da utilização do lodo produzido no processo de reúso de 

água cinza. Segundo Lima (2015), o biogás é uma mistura gasosa produto da 

digestão anaeróbia de lodo de esgoto, lixo orgânico doméstico, dejetos de animais, 

resíduos agrícolas e outros. Pode ser usado como combustível depois de purificado, 

sua queima não produz gases tóxicos e gera biofertilizante como substrato. A 

possibilidade de reaproveitamento de resíduos produzidos pelos moradores do 
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condomínio, juntamente com o lodo produzido no biodisco do tratamento de água 

cinza, traz um grande benefício ambiental.  

 

5. CONCLUSÃO 

  

Foi constatada a oportunidade de implementação de uma estação de 

tratamento de água compacta no condomínio residencial Solar de Maricá I para 

suprir a falta de atendimento da concessionária municipal. As visitas técnicas 

ofereceram modelos de comparação para as alternativas levantadas na pesquisa 

teórica. 

Avaliando as análises físico-químicas e microbiológicas realizadas, de três 

poços de diferentes profundidades, e comparando-as com o padrão de potabilidade, 

foram definidos os tratamentos requeridos para garantir a qualidade da água para 

abastecimento. A comparação realizada abarcou somente alguns parâmetros físico-

químicos, entretanto não todos os necessários, devido à inviabilidade técnica de 

obtenção dos demais. Para o caso estudado são necessárias a correção de 

concentração de manganês e cloração para ajuste da quantidade de cloro residual. 

A partir dos dados coletados e do estudo apresentado na tabela decisória, foi 

escolhido o sistema de tratamento mais adequado às concentrações dos 

contaminantes. Levou-se em consideração para a seleção da alternativa também a 

objetivação de uma gestão comunitária de fácil operação, não demandando um 

técnico especializado para operação e manutenção. Os escolhidos foram filtros com 

zeólita como meio filtrante e desinfecção por solução de hipoclorito de sódio. 

Como solução de diminuição da demanda de água potável foi proposto o 

reúso das águas cinzas colhidas em uma residência. A proposta se baseia em dados 

obtidos em pesquisas e, caso seja interesse dos moradores, sua implementação 

demandará de análise dessas águas residuais para ajuste dos parâmetros do 

sistema de tratamento.   
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