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RESUMO 

 

Diante do cenário de preocupação com a disponibilidade de água torna-se indispensável o 

estudo de alternativas viáveis para reduzir o gasto desse recurso. Assim, uma possível solução 

é a prática do reúso, que vem se tornando amplamente utilizada no sentido de diminuir a 

demanda sobre os cursos d’água. Uma das aplicações do reúso é na lavagem de veículos, 

atividade reconhecida por apresentar significativo desperdício de água. Nesse contexto, o 

trabalho teve como objetivo projetar uma estação de tratamento para efluente de lavagem de 

ônibus visando à reutilização. Para o estudo de caso foi analisada uma empresa de ônibus 

situada na cidade do Rio de Janeiro. A escolha do tratamento e dos equipamentos utilizados 

levou em consideração as características do efluente proveniente da lavagem e o objetivo 

requerido com o tratamento, o reúso. O efluente a ser tratado contém como principais 

contaminantes óleos e graxas, sólidos em suspensão e sedimentáveis. A unidade de tratamento 

proposta foi constituída de tratamento preliminar e primário, com os seguintes equipamentos 

em sequência: grade, desarenador, separador de água e óleo, calha Parshall e decantador. Para 

o armazenamento da água tratada foi dimensionada uma cisterna, seguida de um sistema de 

bombeamento que direciona a água a um reservatório suspenso, situado próximo à área de 

lavagem da empresa. O tratamento escolhido levou em conta tecnologia sustentável e baixo 

custo de instalação, manutenção e operação dos equipamentos. A área física requerida para a 

instalação do sistema proposto foi de 72 m². Com o estudo foi possível concluir que o reúso é 

uma alternativa viável à insuficiência de água em algumas regiões e proporciona redução do 

desperdício de água e benefício econômico para as empresas que o realizam.  

 

Palavras-chave: Água, reúso, efluente, lavagem de ônibus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

When facing the concern of water availability, the study of viable alternatives to reduce this 

resource waste in many activities becomes necessary. Therefore, the reuse practice is 

becoming widely used in order to decrease the demand of water from waterways. One 

possible application is on the vehicles wash, activity that is recognized for its significant 

waste of water. In this context, this study is aimed at designing a treatment plant for bus wash 

effluent reuse. For this study, a bus company located in the city of Rio de Janeiro was 

analyzed. The treatment and equipment choice took into account the effluent characteristics 

and the purpose of the treatment, the reuse. The main contaminants of the effluent are oils and 

greases, suspended solids and settleable solids. The proposed treatment plant consisted of 

preliminary and primary treatment, with the following equipment in sequence: bar screen, grit 

chamber, oil water separator, Parshall flume and settling vessel. For the treated water storage, 

a tank was designed with a following pumping system that directs the water to a high 

reservoir, situated near the washing area of the company. The treatment chosen took into 

account sustainable technology and low installation, maintenance and operation cost of the 

equipment. The physical area required for the proposed system installation was 72 m². In the 

study it was concluded that reuse is a viable alternative to the water availability issue in some 

regions and provides reduction in water wastage and economic benefit for companies which 

use that practice. 

 

Key words: Water, reuse, effluent, bus wash 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes e indispensáveis para a 

manutenção da vida. No entanto, o aumento acelerado da população somado ao uso 

indiscriminado desse recurso no abastecimento público, nas práticas agrícolas, na geração de 

energia elétrica e nas atividades de lazer, vem fazendo com que a qualidade da água sofra 

alterações e a quantidade disponível para uso humano seja reduzida. [MOTA, 2008]. 

A lavagem de veículos é uma das atividades que utiliza grande quantidade de água. 

Além de representar custos altos para empresas, essa prática ainda causa impactos ambientais 

acarretados pelo descarte indevido das águas de lavagem com presença de sólidos suspensos, 

detergentes e produtos químicos [MORELLI, 2005]. Dessa forma, a busca por soluções torna-

se importante para atenuar as consequências desse despejo e diminuir o grande volume de 

água utilizado nesse processo. 

Diante da nova realidade de possível falta de água em algumas regiões, os órgãos 

ambientais têm agido com maior rigor, com atitudes que visam a combater o uso inadequado 

da água. A criação de leis que incentivam e obrigam o reúso de água, que consiste na 

recuperação de efluentes de modo a utilizá-los em diversas aplicações [MORUZZI, 2008], é 

uma das medidas adotadas a fim de amenizar a questão da indisponibilidade de água. 

A exemplo disso podem ser citados Brasília, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que 

possuem legislação específica para o reaproveitamento da água usada nos postos de lavagem 

de veículos [BRASÍLIA, 2006; ESPÍRITO SANTO, 2010; RIO DE JANEIRO, 2011]. 

Gradativamente, a tendência é de que novas leis surjam para disseminar a prática do reúso de 

água, que representa uma alternativa viável em muitos casos. 

Nesse contexto, foi imposta às empresas a adaptação a uma crescente necessidade de 

desenvolvimento sustentável e a adoção de medidas que diminuam a poluição e o impacto 

causado ao meio ambiente.  Assim, o conceito de reúso de água passou a ser amplamente 

discutido como um importante instrumento de gestão ambiental. 

Com isso, esse trabalho tem por objetivo mostrar a importância do uso mais 

responsável da água e das possíveis alternativas que podem ser adotadas, além de apresentar o 

projeto de uma estação de tratamento de efluentes em uma empresa de lavagem de ônibus 

visando ao reúso, verificando qual o melhor tipo de tratamento a ser utilizado e os parâmetros 

mais apropriados para cada equipamento. 
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Para esse fim, o segundo capítulo deste estudo, referencial teórico, aborda assuntos e 

dados sobre a importância, disponibilidade e usos da água no Brasil e no mundo. Em seguida, 

a questão do reúso, suas aplicações e desafios são discutidos. Dentro desta mesma ideia, 

aprofunda-se mais especificamente o reúso de água na lavagem de veículos, tratando-se desde 

a relevância desta aplicação de reúso, até as características do efluente gerado por essa 

prática. Então, a legislação pertinente ao assunto é apresentada, para, finalmente, serem 

explicados os tipos de tratamento adequados e necessários para o reúso desse tipo de efluente. 

O terceiro capítulo, estudo de caso, é uma apresentação de todos os parâmetros 

estabelecidos e dos resultados do memorial de cálculo de cada equipamento. Com base nos 

capítulos anteriores, o quarto capítulo expõe a discussão dos resultados, na qual as escolhas 

são justificadas e explicadas e o melhor arranjo para o trabalho em questão é definido. Por 

fim, no quinto capítulo, o estudo é concluído com a reafirmação da viabilidade do projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ÁGUA E OS SERES VIVOS 

 

A água é um recurso natural imprescindível para a vida humana e para todas as 

espécies habitantes da Terra. Compõe cerca de 70% ou mais da massa da maioria dos seres 

vivos, variando de acordo com a espécie, atividade metabólica e idade [LOPES; ROSSO, 

2013]. Nos seres humanos, a água representa cerca de 65% de seu peso [BRUNI, 1993].  

Nos seres vivos, a água atua como solvente e reagente em diversas reações 

metabólicas, em transporte de substâncias e na termorregulação [TUNDISI; TUNDISI, 2011]. 

A perda humana de água é em média de 2 a 2,5 litros por dia e estima-se que uma pessoa 

consiga sobreviver em torno de cinco dias sem água, dependendo das condições climáticas e 

físicas. A principal questão gerada pela não ingestão de água é a desidratação que provoca 

complicações como diminuição do desempenho físico e cognitivo e alterações no 

funcionamento termorregulador e cardiovascular, que podem vir a ocasionar a morte 

[NELSON; COX, 2002].  

No meio ambiente, a água está em constante movimento através do ciclo hidrológico. 

Este ciclo é de grande importância e acarreta a renovação e reposição do fluxo de água no 

planeta. A figura 1 esquematiza o ciclo hidrológico na Terra [MIRANDA; OLIVEIRA; 

SILVA, 2010]. 

 

 

Figura 1: Ciclo hidrológico [VON SPERLING, 2005]. 
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Os mecanismos de transferência de água apresentados na figura 1 são [ROCHA et al., 

2011]: 

 Precipitação: envolve o retorno de toda a água a superfície terrestre, nas formas de 

chuva, neve, granizo e orvalho; 

 Escoamento superficial: compreende o deslocamento, sobre o terreno, da água que 

chega à superfície, formando lagos, rios e, posteriormente, atingindo o mar; 

 Infiltração: corresponde à parcela de precipitação que atinge o solo, originando os 

lençóis d’água; 

 Evaporação: é a transferência de água do estado líquido para o gasoso, da superfície 

terrestre para a atmosfera. É influenciada pela temperatura e pela umidade relativa do 

ar; 

 Transpiração: é o processo de passagem de água para atmosfera através da perda de 

vapor de água pelas folhas das plantas. 

 

Considerando a extrema importância da água para os seres vivos, outro fator 

impactante é a distribuição dos recursos hídricos nas diversas regiões do mundo que, por ser 

desigual, é um aspecto que deve ser analisado. 

 

2.2 RECURSOS HÍDRICOS NO MUNDO 

 

A Terra possui dois terços de sua superfície ocupados por água, um volume estimado 

em aproximadamente 1,4 milhões de km³ [MARENGO, 2008]. Cerca de 97,5% da água do 

planeta se encontra na forma salgada, presente em oceanos e mares sendo imprópria para o 

consumo humano in natura devido à salinidade. E apenas 2,5% da totalidade de água no 

mundo é água doce [GRASSI, 2001]. 

A figura 2 apresenta as formas nas quais a parcela de água doce existente no planeta se 

encontra distribuída. Pode-se observar que, da água doce disponível no planeta, 68,9% 

encontram-se inacessíveis em geleiras e calotas polares, 29,9% estão presentes como água 

subterrânea, 0,9% encontra-se em outras formas como vapor de água na atmosfera e umidade 

no solo, pântanos, etc. O restante, 0,3%, é a fração de água doce que se encontra na superfície 

do planeta, como rios e lagos [SHIKLOMANOV, 1999].  
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Figura 2: Distribuição da água doce no mundo [SHIKLOMANOV, 1999]. 

 

Portanto, apesar da Terra possuir 70% da superfície ocupada por água, a parcela 

disponível para o uso humano é limitada [GRASSI, 2001]. Somente as águas superficiais e 

uma pequena quantidade das águas subterrâneas são economicamente viáveis para 

exploração. Desse modo, uma mínima parcela de toda a água presente no mundo, 0,007%, é 

doce e de fácil acesso a população mundial [MACHADO, 2003].  

Agravando a questão da limitação da exploração da água doce no mundo, está o fato 

desta água estar distribuída desigualmente nos continentes do planeta. Isto ocorre devido a 

fatores geológicos e climáticos e ao uso descontrolado dos recursos naturais, que acarreta 

mudanças no ciclo hidrológico e assim, influencia na distribuição de chuvas do planeta 

[HAFNER, 2007]. 

Além disso, a distribuição não uniforme da população mundial apresenta como 

consequência a redução da disponibilidade da água doce por habitante, resultando em 

problemas de escassez de água em alguns territórios. A tabela 1 mostra a distribuição de água 

doce superficial e da população mundial nos continentes.  

 

Tabela 1: Distribuição da água doce superficial e da população mundial nos continentes. 

 

Continente 
Percentual da população 

mundial 

Percentual da quantidade de 

água superficial disponível 

África 15,0% 10,0% 

Américas 13,6% 41,0% 

Ásia 59,8% 31,6% 

Europa 10,9% 7,0% 

Oceania/Antártida 0,5% 10,3% 

 

Fonte: [AUGUSTO et al., 2012]. 
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A desigualdade entre população e disponibilidade de água doce superficial é evidente. 

De acordo com a tabela 1, a Ásia, continente com maior percentual da população mundial 

(59,8%), possui disponível apenas 31,6% da água doce superficial do planeta. Enquanto as 

Américas, com apenas 13,6% da população, possuem 41% da água em questão [AUGUSTO 

et al., 2012]. 

O grande crescimento populacional observado pelo mundo nos últimos anos, 

associado a mudanças de hábitos de higiene e à busca por maior produtividade de alimentos e 

produtos industrializados, promove um contínuo aumento do consumo de água [REBOUÇAS, 

2001]. Além disso, os decorrentes desperdícios e maus usos dos recursos hídricos e do meio 

ambiente alteram a qualidade das reservas e provocam o agravamento da escassez da água 

mundial [VICTORINO, 2007]. A tabela 2 apresenta a disponibilidade de água por habitante 

ao longo dos anos no mundo. 

 

Tabela 2: Disponibilidade de água por habitante ao longo dos anos em m³. 
 

Região 1950 1960 1970 1980 2000 

África 20600 16500 12700 9400 5100 

Ásia 9600 7900 6100 5100 3300 

América Latina 105000 80200 61700 48800 28300 

América do 

Norte 
37200 30200 25200 21300 17500 

Europa 5900 5400 4900 4400 4100 

 

Fonte: [BARROS; AMIN, 2008]. 

 

A redução na disponibilidade de água ao longo dos anos é uma evidência mundial, e 

foi mais significativa na América Latina, que apresentou uma redução de 76700 m³/hab em 50 

anos. Em 2000, a quantidade de água disponível foi menor do que em 1950 para todos os 

continentes [BARROS; AMIN, 2008]. As projeções indicam que, mantendo-se essa 

tendência, em 2050 mais de 45% da população mundial estará vivendo em países que não 

poderão garantir nem uma cota diária mínima de 50 litros de água por pessoa [BRASIL, 

2005]. Este fato torna importante uma verificação mais detalhada da disponibilidade e usos da 

água pelos países, considerando as particularidades relacionadas aos recursos hídricos.   

 

 

 

 



19 
 

2.3 RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 

O discurso sobre a falta de água em território brasileiro, até pouco tempo atrás, era 

algo considerado pessimista e longe da realidade. A abundância que sempre deixou a 

população e governantes com uma falsa sensação de segurança demonstra que a escassez de 

água é atual. Apesar da situação privilegiada do Brasil, país que detém cerca de 12% de toda a 

água doce do planeta, é possível observar significativas questões relacionadas à distribuição 

irregular dos recursos hídricos e o desperdício presente em todos os níveis da sociedade 

[ANA, 2014]. 

A figura 3 apresenta a distribuição de água no território brasileiro. 

 

 

Figura 3: Distribuição de água doce no Brasil [ANA, 2014]. 

 

Como pode ser visto na figura 3, aproximadamente 80% da água doce do território 

brasileiro está concentrada na região amazônica, a região menos habitada do Brasil, com cerca 

de 4 habitantes por km
2
 [IBGE, 2010]. Enquanto isso, os restantes 20% do potencial hídrico 

estão distribuídos entre as regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde estão localizados 85,5% da 

população e 90,8% da demanda de água do país [ANA, 2014]. 

A região Nordeste concentra menos de 30% da população brasileira e possui apenas 

4% de toda água doce disponível no território brasileiro. As regiões Sul e Sudeste, onde está 

concentrada cerca de 60% da população, dispõem de 12,5% da água doce [AUGUSTO et al., 

2012].  

O crescimento gradativo do consumo médio de água por habitante no Brasil também é 

outra realidade dos dias atuais [SNIS, 2013]. A figura 4 apresenta a média diária de consumo 

de água no Brasil. 
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Figura 4: Média de consumo de água no Brasil [Adaptado de SNIS, 2013]. 

 

Como foi apresentado, na maioria das regiões brasileiras ocorre um aumento desse 

consumo entre um ano e outro.   

Para calcular a média de água por habitante, o Sistema Nacional de Informações 

(SNIS) divide o volume de água consumido (subtraindo o volume de água que é exportado) 

pela população atendida com abastecimento de água, seja esse consumo de tipo doméstico, 

comercial, público ou industrial.  

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 110 litros de água por dia são 

suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Apesar disso, conforme o 

“Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos” do Ministério das Cidades [2014], produzido 

com base em dados do SNIS em 2013, a média per capita foi de 166,3 litros por habitante, ou 

seja, bem maior do que a recomendada pela ONU. 

Além da distribuição e do uso irregular das águas doces em território brasileiro, o 

desperdício é outro fator que contribui para a escassez de água em algumas regiões do país. 

De acordo com Rebouças [2003], os índices totais da água tratada que são perdidos no 

percurso entre a captação e os domicílios, em função de tubulações antigas, vazamentos, 

desvios clandestinos e tecnologias obsoletas nas cidades brasileiras, variam entre 40% a 60%, 

sendo que nos países desenvolvidos estes valores se encontram em patamares de 5% a 15%.  

A falta de chuvas é outro fator recente que vem piorando o quadro de escassez de água 

em território brasileiro. No ano de 2014, o Sudeste do Brasil começou a sentir os efeitos da 
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seca. A ausência de chuvas ao longo de 2014 levou a uma queda considerável no nível dos 

reservatórios mais importantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nessas 

cidades, foram implantadas políticas restritivas de acesso a água, como racionamento ou 

aplicação de multa para os casos de desperdício [ALMEIDA; BENASSI, 2015]. 

Outras regiões ou estados brasileiros, como o Nordeste, já vivenciam o problema há 

algum tempo, e até o Amazonas e o Pantanal têm sofrido, esporadicamente, com a estiagem. 

Essa queda significativa do regime pluviométrico, além de reduzir o nível dos reservatórios de 

água, compromete a geração de energia elétrica [OLIVEIRA FILHO, 2015]. 

No Brasil, a maior parte da produção de energia vem através das hidrelétricas, porém 

também pode-se observar o uso de outras fontes, como mostra a figura 5. 

 

 

Figura 5: Geração elétrica por fonte [LIGHT, 2015]. 

 

A principal fonte energética do país são as hidrelétricas, com mais de 60% da energia 

em território brasileiro gerada por esta técnica. O ponto negativo desta forma de energia é a 

dependência em relação à disponibilidade de água [VICHI; MANSOR, 2009]. 

 Devido aos fatores apresentados, saber quais são os principais usos da água, e em 

quais atividades ocorre o maior consumo indevido desse recurso, são alguns dos pontos de 

partida para a adoção de medidas que mitiguem a escassez de água. 

 

2.4 USOS DA ÁGUA 

 

Além de ser essencial à vida, a água é utilizada para quase todas as atividades 

humanas. Assim, a água, já há algum tempo, deixou de ser apenas um recurso natural, um 



22 
 

bem comum, e passou a ser vista como um bem econômico [BRASIL, 1998], com alto valor e 

mercado garantido [BARROS; AMIN, 2008]. 

A água pode ser utilizada de diversas formas, mas os principais usos são: 

abastecimento doméstico, abastecimento industrial e irrigação de culturas na agricultura 

[SETTI et al., 2000]. Esse recurso também é usado na geração de energia elétrica, construção 

civil, recreação e lazer e navegação [GRASSI, 2001]. Outras finalidades são: diluição e 

transporte de despejos, dessedentação de animais, preservação da flora e da fauna, criação de 

espécies e harmonia paisagística [GOMES; BARBIERI, 2004]. 

O uso versátil da água ocasiona alteração nas características e na qualidade após a 

utilização. Segundo Von Sperling [2005], a água é classificada como: 

 Água bruta: água retirada do rio, lago ou lençol subterrâneo; 

 Água tratada: após captação, a água sofre transformações para atender a qualidade 

definida para certos usos; 

 Água usada (esgoto bruto): constitui um despejo líquido após a utilização da água; 

 Esgoto tratado: é o despejo líquido tratado para posterior lançamento no corpo 

receptor. Este tratamento visa à remoção dos principais poluentes; 

 Água pluvial: água oriunda das chuvas que escoa no solo ou é coletada em sistemas de 

drenagem; 

 Corpo receptor: corpo hídrico que recebe o lançamento de um efluente; 

 Reúso: os despejos líquidos que após tratamento podem ser usados sob certas 

condições na agricultura, indústria e no meio urbano. 

 

Quando se trata da utilização do recurso hídrico, existem normas próprias e padrões de 

qualidade exigidos, ou seja, dependendo da função que desempenha, a água deve apresentar 

características físicas, químicas e biológicas específicas [BRASIL, 2006]. No Brasil, os 

limites de qualidade estabelecidos para determinado uso da água estão descritos na Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 430 de 2011. 

A tabela 3 apresenta os principais parâmetros de qualidade da água que são avaliados 

para o enquadramento da mesma. 
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Tabela 3: Principais parâmetros de qualidade da água. 

 

Físicos Químicos Biológicos 

temperatura, 
cor, sabor e 

odor, 

turbidez 

pH, alcalinidade, acidez, 

dureza, ferro e manganês, 

fósforo, oxigênio dissolvido, 
demandas química e 

bioquímica de oxigênio 

Organismos 

indicadores 

(coliformes totais, 

coliformes fecais, 
estreptococos 

fecais), algas e 

bactérias 

 

Fonte: [HAFNER, 2007]. 

 

Os parâmetros descritos são avaliados para determinar as condições e finalidades de 

utilização da água em geral, sendo os limites aceitáveis variantes de acordo com legislações 

específicas de cada país.  

 

2.4.1 Usos da água no mundo 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 

[2012], existem três tipos principais de consumo dos recursos hídricos a nível mundial: 

agricultura (incluindo irrigação, pecuária e aquicultura), uso a nível municipal (incluindo o 

uso doméstico) e o industrial. A figura 6 mostra a distribuição mundial do uso de água pelos 

principais setores em 2007. 

 

Figura 6: Distribuição do uso de água por setor no mundo em 2007 [FAO, 2015]. 

 

A agricultura possui uma atividade de grande intensidade do uso da água e é o setor 

responsável pelo uso de 69% de toda a água consumida no mundo. Segundo Setti et al. 

[2000], é necessário, no mínimo, um total de 1000 m³ de água para a produção de uma 
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tonelada de grãos. É graças à irrigação que se consegue até três safras por ano em uma mesma 

área, fazendo da água um insumo de grande importância para a produção mundial de 

alimentos [PAZ; TEODORO; MENDONÇA, 2000].  

O setor industrial representa 19% do consumo total de água mundial. A utilização 

varia desde a incorporação como matéria prima até a lavagem de materiais e equipamentos, 

sendo também muito utilizada para sistemas de refrigeração e geração de vapor [SELBORNE, 

2001]. A tabela 4 exemplifica o consumo de água médio de alguns tipos de indústria.  

 

Tabela 4: Consumo mundial médio de água nas indústrias. 

 

Tipo de indústria Consumo 

Laminação de aço 85 m³ por tonelada de aço 

Refino de petróleo 290 m³ por barril refinado 

Indústria têxtil 1000 m³ por tonelada de tecido 

Couro 55 m³ por tonelada de couro 

Papel 250 m³ por tonelada de papel 

Usina de açúcar 75 m³ por tonelada de açúcar 

Laticínios 2 m³ por tonelada de produto 

Cervejaria 20 m³ por m³ de cerveja 

Lavanderia 10 m³ por tonelada de roupa 

Matadouro 3 m³ por animal abatido 

 

Fonte: [BRASIL, 2005]. 

 

Como pode ser observado, a demanda de água varia muito dependendo do ramo 

industrial e da tecnologia empregada na produção [RAUBER; OLIVEIRA, 2008]. De acordo 

com Setti et al. [2000], as indústrias são classificadas de acordo com a determinação da 

demanda de água em dois grupos: um altamente consumidor, como exemplo a indústria têxtil, 

e o outro que requer pequena demanda de água.  

Países pertencentes à América do Norte e Europa possuem os maiores percentuais 

mundiais de uso de água na indústria. Já a África, o sul asiático e a América do Sul possuem 

porcentagem não superior a 32%. Isso ocorre, pois esses países não possuem o setor industrial 

bem desenvolvido para requerer alto consumo de recursos hídricos [NUNES et al., 2009]. 
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2.4.2 Usos da água no Brasil 

 

Em um panorama microespacial, tratando-se somente do Brasil, a agricultura também 

é um dos setores que mais consome água [ANA, 2014]. A figura 7 apresenta a distribuição do 

consumo de água no país. 

 
Figura 7: Uso de água no Brasil [ANA, 2014]. 

 

Segundo pesquisas realizadas pela Agência Nacional de Águas [2014] somente a 

agricultura é responsável por aproximadamente 70% do consumo de toda a água doce 

disponível no país, conforme consta na figura 7. É na agricultura que se concentra um dos 

maiores agravantes na ordem de desperdício de água no Brasil [REBOUÇAS, 2003].  

A indústria consome 7% da água e desperdiça menos. Já a população urbana é 

responsável por 10% do uso e é o setor que representa o menor desperdício de água [ANA, 

2014]. 

Mediante o cenário de disponibilidade e de consumo dos recursos hídricos, tanto a 

nível mundial quanto a nível nacional, percebe-se que há necessidade de alternativas 

sustentáveis, como, por exemplo, o reúso da água, para a utilização do recurso natural de 

forma mais consciente. 

 

2.5 REÚSO DA ÁGUA 

 

O grande desafio que os países enfrentam na gestão dos recursos hídricos é justamente 

o balanço entre a demanda dos usuários e a disponibilidade de água doce. Embora seja um 

tema atual, o reúso de água não é um conceito novo. Há relatos da utilização desta prática na 

Grécia Antiga através do uso de esgotos na irrigação [RAGAZZI, 2011]. 
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O reúso da água surge como uma alternativa para a alta demanda de água, 

possibilitando a disponibilização das águas de melhor qualidade para fins mais nobres 

[RODRIGUES, 2005]. Esta prática deve ser inserida no conceito de uso racional da água, que 

inclui controle de perdas e desperdícios, diminuição do consumo de água e da produção de 

efluentes [CUNHA et al., 2011]. 

Algumas definições se fazem necessárias no contexto do reúso de água [CNRH, 

2005]: 

 Água residuária: esgoto sanitário, água usada, efluentes de edificações, indústrias e 

agricultura tratados ou não; 

 Reúso de água: é a reutilização da água residuária; 

 Água de reúso: água residuária dentro dos padrões de qualidade exigidos para 

utilização pretendida.  

 

De acordo com Mancuso e Santos [2003], o reúso pode ser classificado em: 

 Reúso indireto: é quando a água usada é descartada em águas superficiais e 

subterrâneas após tratamento e usada novamente à jusante do curso de água; 

 Reúso direto: é quando a água usada após tratamento é reusada planejadamente para 

certas finalidades como irrigação, uso industrial, etc.; 

 Reciclagem interna: é quando o reúso ocorre internamente à instalação industrial após 

tratamento, quando necessário.   

 

Os benefícios associados à reutilização de água são inúmeros. No âmbito ambiental há 

redução do lançamento de efluentes nos cursos de água, minimizando a poluição hídrica; 

redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, preservando os recursos hídricos; e 

aumento da disponibilidade de água para usos mais nobres, uma vez que usos menos nobres 

reutilizarão água. No âmbito econômico, existe a possibilidade da redução dos custos de 

produção, aumentando a competitividade, e a possibilidade de receber incentivos fiscais pelo 

uso sustentável dos recursos hídricos. Em termos de benefício social, é possível citar a 

ampliação da oportunidade de negócios para as empresas fornecedores de equipamentos e 

serviços relacionados ao reúso, aumentando empregos na área [CUNHA et al., 2011].  

Apesar dos numerosos benefícios, o reúso possui riscos associados à saúde pública, 

consequência do contato humano com os contaminantes presentes na água reutilizada sem 

tratamento adequado. Microorganismos patogênicos, metais pesados e produtos químicos 
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diversos são exemplos dos contaminantes existentes. Outra forma de risco devido ao reúso é o 

ambiental, a prática pode ocasionar contaminação do solo e águas, falta de vazão de água nos 

ecossistemas e comprometimento da fauna e flora [RODRIGUES, 2005]. Devido a isso, 

observar os padrões de qualidade exigidos para cada uso é de grande relevância, pois os 

benefícios do reúso compensam a realização da técnica.  

Existem vários exemplos de sucesso no reúso de água no âmbito internacional como 

Estados Unidos, Japão e Alemanha. Porém, não há um modelo a ser seguido, uma vez que 

essas experiências, embora parecidas em alguns aspectos, são diferentes no que compete às 

instituições envolvidas e legislações [RAMALHO, 2011].   

No Brasil, o reúso é uma prática bastante recente. De acordo com Rodrigues [2005], 

os primeiros trabalhos sobre o assunto datam da década de 80. Apesar da intensificação dos 

estudos, ainda não existem padrões específicos no processo de reúso de água e o que se tem 

feito é a utilização de experiências internacionais e orientações técnicas fornecidas por 

instituições privadas [ALMEIDA, 2011].     

A água de reúso pode ser usada para fins agrícolas, recreativos, industriais, domésticos 

e para recarga de aquíferos, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos 

[FERREIRA, 2005]. Sendo os maiores potenciais de reúso o emprego para irrigação de 

parques e jardins, reserva contra incêndios, sistemas decorativos aquáticos como fontes, 

descarga sanitária em banheiros, lavagem de veículos, construção civil e centros esportivos 

[HESPANHOL, 2008]. A nível industrial destaca-se o reúso de água em torres de 

resfriamento, lavagem de peças e equipamentos, caldeiras, além de processos associados às 

indústrias de papel, têxtil, entre outras, que são grandes consumidoras de água [BAUM, 

2011]. 

 

2.6 REÚSO DA ÁGUA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

Dentre as diversas possíveis aplicações, o reúso relacionado à lavagem de veículos 

vem se apresentando como uma solução para o grande desperdício que há nesse setor 

[WINCKLER; MACHADO, 2013]. Por exemplo, gasta-se de 60 [ALVES et al., 2014] a 300 

litros [WINCKLER; MACHADO, 2013] de água para lavagem de um carro e de 400 

[MORELLI, 2005] a 1200 litros [TRANSURC, 2014] para lavagem de um ônibus, valores 

que podem variar com o tipo de lavagem e o produto utilizado na lavagem. Com o reúso, 

segundo a FETRANSPOR [2014], há possibilidade de 70 a 80% de economia de água. De 

acordo com o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
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Passageiros), a empresa Metra, uma empresa que opera ônibus em São Paulo, economiza 10 

milhões de litros de água por ano e a água tratada é utilizada tanto para a lavagem dos 

veículos como para a limpeza das paradas de ônibus. 

Não só o enorme volume de água gasto por veículo, como também o aumento do 

número de veículos são fatores que podem contribuir para o aumento do consunmo de água 

em grandes centros urbanos. Segundo dados de 2013 da Organisation Internationale des 

Constructeurs d’Automobiles (OICA), de 2005 a 2013, a frota de veículos de passageiros teve 

um aumento de 14,9% na Europa, de 12,0% na América, de 86,4% na Ásia, Oceania e Oriente 

Médio e de 57,5% na África, totalizando um aumento mundial de 32,4%, o que representa 

aproximadamente 211.740 milhões de veículos. 

Em relação à frota circulante brasileira de 2014, se forem considerados automóveis, 

comerciais leves, caminhões e ônibus, dados do Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS) [2015] apontam o número de 

aproximadamente 34,39 milhões de veículos, representando aumento de 3,6% em relação a 

2013. Ainda de acordo com essa instituição, o número de habitantes por veículo no Brasil caiu 

40% de 2004 a 2014, alcançando uma média nacional de 4,9 habitantes por veículo neste 

último ano. 

Esses dados, aliados às previsões realizadas pela International Energy Agency (IEA), 

que apontam que a frota mundial de veículos comerciais ligeiros (sem contar duas e três 

rodas) será de mais de 2 bilhões em 2050, demonstram como o fator do aumento do número 

de carros pode ser relevante na questão da economia de água. 

Para que se possa avaliar a prática do reúso do efluente gerado na lavagem de veículos 

como um fator que contribui para a economia de água, uma das ações iniciais é a 

caracterização deste efluente. A obtenção desses dados é essencial para definir o tipo de 

tratamento mais adequado a ser utilizado visando ao reaproveitamento e, também, para 

observar os danos que podem ser causados ao meio ambiente quando o efluente é despejado 

nos mananciais, seja diretamente ou através das canaletas de águas pluviais. 

 

2.6.1 Características dos efluentes gerados na lavagem de veículos 

 

A qualidade do efluente gerado na prática da lavagem de veículos é um fator relevante 

que deve ser considerado quando se refere ao projeto de reúso. Este fato se torna uma questão 

ambiental, pois a água residual proveniente do processo de lavagem geralmente contém óleos 

e graxas, surfactantes, metais pesados e sólidos suspensos [SMITH; SHILLEY, 2009]. Dessa 
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forma, quando esses contaminantes são direcionadas a uma rede de coleta que não possui 

tratamento adequado, como as canaletas pluviais, e, assim, são despejadas nos rios ou 

córregos, ocorre grande interferência no meio ambiente, principalmente pela alta toxicidade, 

capacidade de bioacumulação e redução de trocas gasosas [BERTI et al., 2009]. 

A Resolução do CONAMA nº 430 [2011], que dispõe sobre a questão das condições e 

padrões de lançamentos de efluentes, comprova a importância do tratamento adequado dos 

efluentes. Dessa forma, a Resolução mostra as quantidades de óleos minerais e vegetais, 

gorduras animais, DBO, entre outros parâmetros, que o efluente deve possuir para poder ser 

lançado em um corpo receptor. Outra característica que o efluente deve ter é a de não 

propiciar efeitos tóxicos aos organismos presentes no corpo receptor.  

Assim, metais pesados e outras substâncias podem prejudicar não somente o ambiente 

aquático, mas também os seres humanos, devido ao consumo de água e peixes contaminados 

[MORAES; JORDÃO, 2002]. 

Quando se trata de óleos e graxas, pode-se dizer que estes prejudicam a coleta e o 

sistema de tratamento das águas residuais, pois se incorporam às superfícies das tubulações. 

Esses mesmos contaminantes também são capazes de interferir em tratamentos biológicos 

[PAWLAK; RAUCKYTE; OLOYEDE, 2008]. 

A origem de cada um desses contaminantes do processo de lavagem é variada. Os 

resíduos sólidos, por exemplo, podem ser provenientes da adesão de partículas do solo, como 

grãos de areia e argila, à superfície dos automóveis. Os metais pesados como chumbo, cobre, 

cádmio, manganês, e zinco, podem ter origem do desgaste da estrutura de um carro 

[GROBÉRIO et al., 2003]. O cobre encontra-se na lataria dos veículos, no motor, nos 

radiadores e também em resíduos de asfalto [DORIGON; TESSARO, 2010]. Metais como 

zinco, chumbo, cádmio, cromo, magnésio, níquel fazem parte da composição de aditivos para 

óleos lubrificantes com o objetivo de melhorar a performance do óleo em situações severas 

[SILVEIRA et al., 2010]. Nos pneus dos veículos também pode ser encontrados chumbo, 

cobre e, principalmente, zinco [PUSCH; GUIMARÃES; GRASSI, 2007]. A contaminação 

por fenóis decorre dos mesmos serem utilizados como aditivos nos óleos e também da 

presença desses compostos nos detergentes [GROBÉRIO et al., 2003]. 

Segundo Secron [2006], os resíduos oleosos podem ser de origem mineral (uso mais 

comum) e sintética, que abrangem os óleos lubrificantes, empregados na lubrificação dos 

motores, os silicones, utilizados na finalização da lavagem, e também os óleos combustíveis, 

como o diesel. Podem ainda ser de origem vegetal e animal, que podem ser aplicados na 
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lavagem e no polimento dos veículos, como o óleo de mamona. Já os compostos nitrogenados 

são provenientes dos detergentes e xampus para automóveis [DORIGON; TESSARO, 2010]. 

Devido a uma ampla variedade de contaminantes provenientes da lavagem de 

veículos, torna-se significativa a criação de legislação específica para o descarte e condições 

de manuseio desse efluente e também para o reúso desse efluente após tratamento interno. 

 

2.7 LEGISLAÇÃO 

 

A utilização dos recursos do meio ambiente e também o modo como os mesmos são 

devolvidos à natureza são dois aspectos que devem ser regulamentados para que possa haver 

equilíbrio entre o desenvolvimento da atividade e o uso adequado dos recursos naturais.  

Com a criação da Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, atividades consideradas potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais passaram a ser regulamentadas. O Art. 2º afirma que: 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

 

Em relação ao despejo de efluentes em corpos receptores, a Resolução CONAMA nº 

430 [2011] estabelece algumas condições para o lançamento e as tabelas 5 e 6 mostram esses 

critérios. 
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Tabela 5: Padrões de lançamento de efluentes nos corpos receptores. 

 

Parâmetros inorgânicos Concentração Máxima 

Arsênio toal 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (não se aplica para o lançamento em águas salinas)  5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr
+6

 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr
+3

 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,3 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros Orgânicos Concentração Máxima 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 

 

Fonte: [CONAMA 430, 2011]. 
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Tabela 6: Condições e padrões de lançamento de efluentes nos corpos receptores. 

 

Parâmetro Característica 

pH Entre 5,0 e 9,0. 

Temperatura 
< 40 ºC, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite 

da zona de mistura. 

Materiais Sedimentáveis 

 1,0 mL/L, em teste de 1 hora em “Cone Imnhoff”; 

Virtualmente ausentes para lançamentos em lagos 
e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula. 

Materiais Flutuantes Ausentes. 

Óleos e Graxa 
Óleos minerais até 20 mg/L; 

Óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/L. 

 

Fonte: [CONAMA 430, 2011]. 
 

A partir desses dados, percebe-se que alternativas devem ser buscadas a fim de reduzir 

a quantidade de despejo de efluentes. O reúso de efluentes é uma possibilidade que deve ser 

considerada para contribuir a atingir os objetivos propostos pelas legislações. No Brasil, essa 

é uma prática que vem sendo difundida, porém, ainda há pouca fiscalização ou planejamento 

específico. Muitas vezes o reúso é praticado de forma irregular, sem o tratamento adequado 

para a atividade de aplicação [MORELLI, 2005]. 

Nesse caso, a fiscalização ambiental é feita por órgãos ambientais que integram o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). No Rio de janeiro, o órgão encarregado da 

inspeção é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Esses órgãos são responsáveis pela 

adoção de medidas de polícia e cautelares, lavratura de autos de constatação e de infração 

[CORRÊA; VALLE; ROMANO, 2011]. 

Visando a estabelecer princípios básicos, reduzir o desperdício de água e evitar 

sobrecarga das estações de tratamento dos sistemas públicos de saneamento e distribuição 

diversas leis estaduais foram sancionadas.  

Brasília (Lei nº 3.812/2006), Espírito Santo (Lei nº 9.439/2010) e Rio de Janeiro (Lei 

nº 6.034/2011) são algumas das regiões que incentivam o reaproveitamento da água usada nos 

postos de lavagem de veículos (postos de combustíveis, lava-jatos). No Rio de Janeiro e 

Espírito Santo a lei se estende a transportadoras e empresas de ônibus [BRASÍLIA, 2006; 

ESPÍRITO SANTO, 2010; RIO DE JANEIRO, 2011]. 

A norma ABNT NBR 13.969 de setembro de 1997, dentre outros objetivos, estabelece 

padrões de qualidade que permitem a prática do reúso associados às respectivas aplicações, 

como mostrado na tabela 7. 
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Tabela 7: Classes de água de reúso pela NBR-13.969 e padrões de qualidade. 

 

Água de Reúso Aplicações Padrões de Qualidade 

Classe 1 

Lavagem de carros e outros usos com 

contato direto com o usuário, incluindo 
chafarizes. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes fecais < 200 NMP / 100 mL 

Sólidos dissolvidos totais < 200 mg / L 

pH entre 6 e 8 

Cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L 

Classe 2 

Lavagem de pisos, calçadas e irrigação 

de jardins, manutenção de lagos e 
canais para fins paisagísticos, exceto 

chafarizes. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes fecais < 500 NMP / 100 mL 

Cloro residual > 0,5 mg/L 

Classe 3 Descarga em vasos sanitários. 
Turbidez < 10 uT 

Coliformes fecais < 500 NMP / 100 mL 

Classe 4 

Irrigação de pomares, cereais, 
forragens, pastagens para gados e outros 

cultivos, através de escoamento 

superficial ou por sistema de irrigação 
pontual. As aplicações devem ser 

interrompidas pelo menos 10 dias antes 

da colheita. 

Coliformes fecais < 5000 NMP / 100 mL 

Oxigênio dissolvido > 2,0 mg/L 

 

Fonte: [Adaptado de ABNT NBR 13.969, 1997]. 

  

Com isso, é possível seguir um padrão para adequar a qualidade do efluente tratado 

àquela requerida de acordo com a aplicação de reúso. O padrão de qualidade necessário do 

efluente a ser tratado irá determinar o tipo e o nível de tratamento mais apropriado para cada 

situação. 

 

2.8 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

2.8.1 Aspectos gerais 

 

A água, por ser um recurso essencial na vida dos seres vivos, deve ser usada de forma 

sustentável. O reaproveitamento da água utilizada é uma alternativa viável, trazendo 

benefícios ambientais e também vantagens econômicas, como o retorno do investimento 

necessário para implantação de um sistema de tratamento devido à economia de água tratada 

fornecida pela companhia de águas. 

Para Von Sperling [2005], fatores como: o impacto ambiental do despejo nos corpos 

d’água, os principais constituintes que devem ser removidos, o nível de tratamento exigido e a 
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eficiência de remoção requerida devem ser analisados na implantação de um sistema de 

tratamento de efluentes. Dacach [1991] afirma que no dimensionamento das unidades de 

tratamento e das tubulações devem ser considerados parâmetros tais quais:  

 Vazões máxima, média e mínima; 

 Demanda bioquímica de oxigênio (DBO);  

 Sólidos suspensos (SS); 

 Sólidos sedimentáveis. 

 

Essencialmente, uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) conta com os 

seguintes processos: tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e 

tratamento terciário. A tabela 8 sumariza a porcentagem de remoção de parâmetros como 

DBO e SS de acordo com a modalidade de tratamento. Através dessa tabela pode ser 

observado que a eficiência ou percentual de material removido é crescente do tratamento 

preliminar ao tratamento terciário. 

 

Tabela 8: Percentuais de remoção de DBO e SS para as diferentes modalidades de tratamento. 

 

Modalidade de Tratamento 
Percentual de Remoção 

DBO SS 

Preliminar 5 a 10 5 a 20 

Primário 25 a 85 40 a 90 

Secundário 75 a 97 70 a 95 

Terciário 97 a 100 95 a 100 

 

Fonte: [DACACH, 1991]. 

  

Em um projeto é significativo verificar a qualidade da água a ser reutilizada e o tipo de 

aplicação para o reúso da mesma. Estes são alguns dos aspectos que irão definir o nível de 

tratamento apropriado. Por isso, dependendo da finalidade de reúso, um projeto de estação de 

tratamento pode conter ou não todos os níveis de tratamento [HESPANHOL, 2002]. 

Além das diferentes modalidades de tratamento, Metcalf & Eddy [2003] dividem o 

tratamento de efluentes em características físicas, químicas e biológicas como: 

• Operações físicas unitárias: técnica de tratamento em que há principalmente a ação 

de forças físicas;  

• Processos químicos unitários: técnica de tratamento baseada na adição de produtos 

químicos ou em reações químicas;  
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• Processos biológicos unitários: técnica de tratamento fundamentada na atividade 

biológica.  

 

Von Sperling [2005] afirma que o tratamento preliminar é obrigatório em todas as 

ETE’s, no entanto, as demais sequências são propostas a partir da qualidade que se deseja 

obter para o fim a que se destina e da qualidade da corrente a ser tratada.  

No caso do tratamento visando o reúso da água para a de lavagem de veículos, 

normalmente são empregados tratamentos preliminares e primários, considerando os 

contaminantes contidos no efluente desse processo. 

 

2.8.2 Tratamento preliminar 

 

O tratamento preliminar tem como principal objetivo a remoção de sólidos grosseiros 

e areia. A separação é realizada através de forças físicas e, para isso, são utilizadas, 

respectivamente, grades e caixas de areia [DACACH, 1991].  

A figura 8 mostra o esquema de tratamento preliminar. 

 

 
Figura 8: Esquema de um tratamento preliminar [VON SPERLING, 2005]. 

 

2.8.2.1 Grade 

 

Identificado normalmente como uma das primeiras operações unitárias em uma 

estação de tratamento de efluentes, o gradeamento tem basicamente a função de reter os 

sólidos mais grosseiros. Dessa forma, os principais objetivos dessa retenção são impedir que 

partículas possam danificar os equipamentos subsequentes ou diminuir a efetividade e 

segurança do processo de tratamento [METCALF; EDDY, 2003].  
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O material retido deve ser removido a fim de evitar que a perda de carga localizada 

aumente progressivamente e ultrapasse 50% [ABNT NBR 12.209, 2011], o que poderia levar 

ao arraste de partículas que deveriam ser retidas. Além disso, esse material pode sofrer, se 

necessário, processos de lavagens, secagem ou adição de substâncias químicas, que previnem 

odores e auxiliam o manuseio do material, para então serem destinados à incineração ou ao 

aterro sanitário [PESSÔA; JORDÃO, 1982]. 

De acordo com a ABNT NBR 12.213 [1992], as barras que formam as grades devem 

ser constituídas de material resistente à corrosão ou então protegidas com substâncias 

anticorrosivas. Em relação à quantidade de grades, sabe-se que essa pode ser variante, 

característica que dependerá de fatores do projeto. Portanto, pode ser necessário apenas uma 

grade como também há a possibilidade do uso de um conjunto de grades em série ou e 

paralelo, dependendo do tipo de grade [NUVOLARI, 2011]. 

As grades são dispositivos de retenção e podem ser de limpeza manual (simples) ou 

mecânica [NUVOLARI, 2011].  Ainda existe a possibilidade de grades mecânicas 

associarem-se a um triturador e, assim, depois de ser fragmentado em partículas de 

aproximadamente 6 mm, o material grosseiro pode retornar ao efluente [DACACH, 1991].  

 

Grade mecânica 

 

Na grade mecânica a limpeza ocorre de forma automatizada. Para isso, o sistema de 

limpeza se desloca rente às barras carreando o material retido. O deslocamento pode ser 

contínuo, em intervalos de tempo programados, ou então, dependente da elevação do nível do 

efluente a montante da grade. [DACACH, 1991]. 

Com exceção das grades grossas, deve-se utilizar grade mecânica no caso da vazão 

máxima afluente ser igual ou maior que 100 L/s ou então quando o volume do material a ser 

retido for tal que fundamente o seu uso [ABNT NBR 12.209, 2011]. 

A disposição dos sólidos removidos deve ser realizada com o uso de caçambas, 

carrinhos, diretamente ou por meio de esteiras ou roscas transportadoras para sua retirada. 

Para isso, em um projeto, deve ser considerado espaço suficiente para locomoção dos 

carrinhos [ABNT NBR 12.209, 2011]. 
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Grade simples 

 

A grade simples é formada por um conjunto de barras metálicas iguais, com o mesmo 

espaçamento entre cada barra. A grade pode ser instalada em posição vertical ou inclinada, 

normalmente com ângulo de 45º a 60º com a horizontal, no caso da grade de limpeza manual 

[ABNT NBR 12.209, 2011].  

A vantagem da grade inclinada, se comparada com a vertical, é que a inclinação evita 

que o material se solte e se deposite no fundo do canal de entrada do sistema [PESSÔA; 

JORDÃO, 1982]. A figura 9 representa uma grade inclinada de limpeza manual.  

 

 

Figura 9: Grade inclinada de limpeza manual 

[www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=2575]. 
 

A limpeza manual da grade inclinada é facilitada pela curvatura superior da grade. O 

material grosseiro é movido para cima, em direção a uma placa horizontal perfurada, e neste 

local perde umidade, fazendo com que parte do líquido retorne ao efluente [DACACH, 1991].  

A figura 10 mostra um esquema de uma grade inclinada. 

 

 

Figura 10: Esquema de uma grade inclinada [Adaptado de NUVOLARI, 2011]. 
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As grades possuem tamanho de abertura variado, sendo esse valor dependente do 

material de menor dimensão dentre os que se deseja coletar [PRADO, 2006]. A figura 11 

ilustra quatro barras de seções diferentes e a vista frontal de uma grade. 

 

 

 

Figura 11: Vista frontal de uma grade (1) e quatro barras de seções diferentes (2) [DACACH, 1991]. 

 

As grades podem ser grossas, com espaçamento (correspondente à letra “a” na figura 

11) variando de 4 a 10 cm, médias, com espaçamento de 2 a 4 cm ou finas, com espaçamento 

de 1 a 2 cm [ABNT NBR 12.209, 2011].  

A menor dimensão (representada por “t” na figura 11) é perpendicular à direção de 

escoamento do efluente e, no caso das retangulares, esse valor varia entre 5 e 15 mm, 

enquanto a maior dimensão (correspondente à letra “c” na figura 11) varia, em geral, de 30 a 

60 mm. Em relação à forma da seção das barras, pode-se citar, por exemplo, barras circulares 

e retangulares e, assim, a face frontal pode ser plana ou circular, como as da figura 11 

[DACACH, 1991].  

A tabela 9 exemplifica dimensões transversais das barras mais comuns de acordo com 

o tipo de grade. Nesse caso, a espessura da barra (“t”) é representada pela menor dimensão, 
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enquanto a maior dimensão (“c”) está relacionada somente com a estabilidade do dispositivo e 

não afeta significativamente o funcionamento do mesmo [PESSÔA; JORDÃO, 1982]. 

 

Tabela 9: Dimensões transversais das barras mais comuns de acordo com o tipo de grade. 

 

Tipo 
Seção da barra 

Em polegada (t x c) Em centímetro (t x c) 

Grade 

grosseira 

3/8 x 2 0,95 x 5,00 

3/8 x 2 1/2 0,95 x 6,35 

1/2 x 1 1/2 1,27 x 3,81 

1/2 x 2 1,27 x 5,00 

Grade média 

5/16 x 2 0,79 x 5,00 

3/8 x 1 1/2 0,95 x 3,81 

3/8 x 2 0,95 x 5,00 

Grade fina 

1/4 x 1 1/2 0,64 x 3,81 

5/16 x 1 1/2 0,79 x 3,81 

3/8 x 1 1/2 0,95 x 3,81 

 

Fonte: [PESSÔA; JORDÃO, 1982]. 
 

Apesar de variações na vazão provocarem alterações na velocidade, o efluente 

normalmente se encontra com uma velocidade de projeto entre 0,40 e 0,75 m/s [DACACH, 

1991], contudo a maior velocidade para a vazão final é de 1,2 m/s [ABNT NBR 12.209, 

2011]. Baixas velocidades favorecem a decantação de sólidos e altas velocidades prejudicam 

a retenção do material grosseiro [DACACH, 1991].  

Para o funcionamento adequado do equipamento alguns parâmetros devem ser 

considerados no dimensionamento, baseando sempre os cálculos na vazão máxima de projeto 

[ABNT NBR 12.209, 2011]. 

 

A) Dimensionamento de uma grade simples: 

 

A.1) Eficiência da grade: É calculada pela equação [AZEVEDO NETTO, 1987]: 

 

   
 

   
 

(1) 

 

Onde: 

E: eficiência da grade (%); 

a: espaçamento entre as barras (m); 
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t: espessura das barras (m). 

 

A.2) Área útil da seção transversal da grade: O cálculo da área útil da grade, que é a área 

livre entre as barras onde o efluente efetivamente escoa, é dado por meio de [DACACH, 

1991]: 

 

 
   

    

  
 

(2) 

 

Onde: 

Au: área útil da seção transversal da grade (m
2
); 

vg: velocidade do efluente através da grade (m/s); 

Qmáx: vazão máxima (m
3
/s). 

 

A.3) Área da seção transversal da grade: Pode ser calculada através da equação 

[DACACH, 1991]: 

 

 
   

  

 
 

(3) 

 

Onde: 

Sg: área transversal da grade (m
2
). 

 

A.4) Perda de carga: No cálculo da perda de carga deve ser admitida uma obstrução de até 

50%. A perda de carga na grade pode ser verificada através de dois conceitos [DACACH, 

1991]: 

 

a) Fórmula de Kirschmer: 

 

 
     (

 

 
)
   

       
  

 

   
 

(4) 

 

Onde: 

ΔH: perda de carga (m); 
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k: fator que depende da forma da seção das barras (retangular = 2,42, circular = 1,79, 

retangular com face de montante semicircular = 1,83, retangular com duas faces 

semicirculares = 1,67); 

α: ângulo de inclinação da grade com a horizontal (grau); 

v0: velocidade a montante da grade (m/s); 

g: aceleração da gravidade = 9,8 m/s
2
. 

 

b) Fórmula de Metcalf & Eddy: 

 

 
        

   
    

  

   
 

(5) 

 

Sendo a relação entre v0 e vg dada por: 

 

         (6) 

  

Pode ser observado que, diferente da equação 5, a  equação 4 considera o formato da 

seção das barras e também a inclinação das mesmas. Além disso, a equação 5 leva em conta a 

diferença entre a velocidade através das barras e a velocidade a montante da grade, enquanto a 

equação 4 depende somente da velocidade a montante da grade. 

 

A.5) Largura do canal: Pode ser obtida através da equação [DACACH, 1991]: 

 

 
   

  
  

 
(7) 

 

Onde: 

bg: base da grade (m); 

Hg: altura da grade (m). 

 

Sendo a altura da grade calculada pela equação 8, caso o projeto contemple um desarenador a 

jusante da grade. 
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          (8) 

 

Onde: 

Hc: altura da caixa de areia (m). 

 

A.6) Comprimento das barras: Em relação ao comprimento das barras, pode-se dizer que o 

mesmo é relacionado à altura e inclinação da grade [DACACH, 1991], sendo assim, é 

calculado a partir de [AZEVEDO NETTO, 1987]: 

 

 
  

  

    
 

(9) 

 

Onde: 

m: comprimento das barras (m). 

 

A.7) Número de barras: Pode ser obtido através da relação [DACACH, 1991]: 

 

 
   

  
   

 
(10) 

 

Onde: 

nb: número de barras. 

 

A.8) Quantidade de material retido: Este parâmetro é função do afastamento entre as 

barras. Menor quantidade de material tende a ser retida conforme o afastamento entre as 

barras aumenta [DACACH, 1991]. O tipo de efluente é um fator que determina a quantidade 

de material retido, por exemplo, para esgoto sanitário normalmente emprega-se o valor médio 

de 0,040 litros de material retido por m
3
 de efluente [PESSÔA; JORDÃO, 1982]. 

 

2.8.2.2 Caixa de areia 

 

Caixas de areia ou desarenadores são utilizados com a finalidade de remoção mínima 

de 95% em massa de partículas de areia com diâmetro normalmente igual ou superior a 0,20 

mm e densidade de 2,65 g/cm [ABNT NBR 12.209, 1992]. Nesse caso, entende-se por areia 
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todo material mineral pesado, por exemplo pedrisco, silte, cascalho e areia [PESSÔA; 

JORDÃO, 1982].  

A remoção da areia tem como objetivos proteger os equipamentos e a tubulação da 

abrasão, reduzir a deposição de materiais em tubulações, tanques e sifões e, por fim, favorecer 

o transporte do próprio efluente para os equipamentos seguintes [VON SPERLING, 2005]. 

O princípio de funcionamento dessa unidade é baseado na sedimentação discreta, na 

qual as partículas se depositam com velocidade constante [PAULA, 2014]. A areia, por 

possuir maior densidade, se sedimenta mais facilmente, e assim, se direciona ao fundo do 

tanque, no caso da presença de matéria orgânica, a mesma fica em suspensão, se dirigindo as 

unidades seguintes [VON SPERLING, 2005]. 

Em relação à velocidade crítica de sedimentação das partículas, sabe-se que a mesma 

deve ser igual ou inferior a 0,021 m/s, já a velocidade de escoamento longitudinal ou 

velocidade horizontal, deve possuir valor igual ou inferior a 0,30 m/s, com uma folga de 20% 

[ABNT NBR 12.213, 1992]. A velocidade horizontal é mantida dentro do limite através de 

um aumento da largura da caixa de areia [NUVOLARI, 2011]. 

Os desarenadores podem ser de diferentes tipos, por exemplo, retangulares ou 

quadrados com fundo semi-cônico. Além disso, podem ser com aeração ou sem aeração, 

sendo o último mais comum [VON SPERLING, 2005]. Também podem ser de nível 

constante ou variável, devendo este último considerar as condições de operação para nível 

máximo e mínimo [ABNT NBR 12.213, 1992]. A figura 12 representa um exemplo de 

desarenador e a 13, um corte esquemático de um desarenador contendo uma grade simples a 

montante e um medidor de vazão Parshall a jusante. 

 

 
 

Figura 12: Desarenador [www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=2575]. 
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Figura 13: Esquema com desarenador, grade simples a montante e medidor de vazão Parshall a 

jusante [Adaptado de NUVOLARI, 2011]. 

 

Assim como nas grades, nos desarenadores a remoção da areia sedimentada pode ser 

realizada através de mecanismos manuais ou mecanizados [VON SPERLING, 2005]. Se a 

vazão de dimensionamento for igual ou superior a 100 L/s, deve-se adotar o método 

mecanizado [ABNT NBR 12.209, 2011]. As caixas de areia mecanizadas devem possuir um 

classificador e um lavador da areia removida [ABNT NBR 12.209, 2011]. 

Se for utilizado o mecanismo manual, o equipamento deve apresentar largura 

suficiente que possibilite o acesso e livre movimentação do operador e de um equipamento 

auxiliar de limpeza [ABNT NBR 12.213, 1992]. Outra exigência da limpeza manual é que o 

desarenador seja de fluxo horizontal e que a seção do mesmo seja retangular [ABNT NBR 

12.209, 2011].  

Tanto na remoção manual quanto na remoção mecânica, devem ser utilizados, 

preferencialmente, dois desarenadores dimensionados para vazão total, devendo um deles 

permanecer na reserva. A remoção mecânica é feita por dispositivos transportadores de areia, 

cujos mais usados são: esteira, raspadores e de parafusos sem-fim [PESSÔA; JORDÃO, 

1982]. A figura 14 mostra uma caixa de areia com transportador de areia do tipo parafusos 

sem-fim. 

 

Figura 14: Esquema de uma caixa de areia aerada com o dispositivo tipo parafuso sem-fim [Adaptado 

de NUVOLARI, 2011]. 
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Após a remoção, se o material passar por lavagem, o mesmo pode ser destinado a 

aterros. No caso de não haver lavagem, a areia pode ser encaminhada junto ao material 

grosseiro retido pelas grades ao aterro sanitário ou também para os incineradores de lodo 

[PESSÔA; JORDÃO, 1982]. 

Os seguintes tipos de caixas de areia destacam-se como os principais: caixa de areia 

com raspador mecânico (decantador de areia), caixa de areia aerada e caixa de areia do tipo 

canal (de fluxo horizontal) [DACACH, 1991]. 

 

Caixa de areia com raspador mecânico 

 

Esse tipo de caixa de areia, também chamado de decantador de areia, é um tanque, em 

sua maioria, de seção horizontal quadrada. O funcionamento dessa caixa de areia ocorre 

através do movimento giratório lento de um raspador localizado no rebaixamento de forma 

circular no fundo do tanque. O deslocamento do raspador tem como objetivo lançar o material 

depositado em um poço, onde então o material passa por um lavador de areia com função de 

remover a matéria orgânica, que retornará ao tanque [DACACH, 1991].  

Normalmente utilizam-se duas unidades operando em paralelo, dimensionadas para a 

vazão máxima com velocidade de escoamento horizontal de 0,30 m/s. [DACACH, 1991].  

 

Caixa de areia aerada 

 

Esse tipo de caixa de areia vem sendo mais utilizado hoje em dia em estações de 

tratamento de médio e grande porte [NUVOLARI, 2011]. O funcionamento dessa caixa de 

areia ocorre com a injeção de ar difuso com fluxo ascendente no efluente em movimento, 

sendo essa injeção regulável [ABNT NBR 12.209, 1992].  

Uma caixa de areia aerada comum é representada por um tanque de concreto, com 

seção horizontal retangular, paredes verticais e fundo inclinado. Na sua parte inferior forma 

uma vala com função de depósito da areia [DACACH, 1991].  A remoção da areia pode ser 

feita por dispositivos do tipo clam-shell, air lift ou corrente com caçambas [NUVOLARI, 

2011].  
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Caixa de areia do tipo canal 

 

De acordo com Dacach [1991], enquanto o efluente está em movimento, as partículas 

de areia decantam segundo uma trajetória inclinada. O objetivo da caixa de areia é que todas 

as partículas de diâmetro próximo de 0,2 mm decantem e, para isso, é suficiente que a 

partícula localizada em situação menos favorável decante. Essa situação é na superfície 

líquida e na extremidade de montante da caixa de areia, como mostra a figura 15. 

 

 

Figura 15: Esquema da trajetória de uma partícula de areia [Adaptado de NUVOLARI, 2011]. 

 

No caso da caixa de areia do tipo canal, para que partículas com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 mm se depositem, a velocidade para vazão média deve ser 0,30 m/s, não 

ultrapassando 0,40 m/s para a máxima vazão [ABNT NBR 12.209, 1992]. Se forem adotadas 

velocidades de escoamento menores que 0,15 m/s, pode ocorrer deposição de partículas 

orgânicas, e para velocidades maiores que 0,40 m/s parte da areia pode ser carreada com o 

efluente [DACACH, 1991]. 

 

B) Dimensionamento de uma caixa de areia do tipo canal: 

 

B.1) Área da seção transversal do caixa de areia: Esse parâmetro é calculado por meio da 

expressão [ECKENFELRDER, 1970]: 

 

 
   

    

  
 

(11) 

 

Onde: 

Sc: área transversal da caixa de areia (m
2
); 

Qmáx: vazão máxima (m
3
/s); 
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vh: velocidade horizontal (m/s). 

 

B.2) Base da caixa de areia: É obtida por meio das equações 12 ou 13 [PESSÔA; JORDÃO, 

1982]: 

 

 
   

    

     
 

(12) 

 

Ou 

 

 
   

  

  
 

(13) 

 

Onde: 

bc: base da caixa de areia (m); 

Hc: altura da caixa de areia (m). 

 

Sendo, 

 

           (14) 

 

Onde: 

HP,máx: altura máxima da calha Parshal (m). 

 

B.3) Comprimento da caixa de areia: Calcula-se o comprimento da caixa de areia através da 

seguinte relação [NUVOLARI, 2011]: 

 

    
  

  
    

(15) 

 

Onde: 

Lc: comprimento da caixa de areia (m); 

vs: velocidade de sedimentação da partícula (m/s). 
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Segundo a ABNT NBR 12.213 [1992], o comprimento deve ser multiplicado por um 

fator de no mínimo 1,50: 

 

         
  

  
    

(16) 

 

 

B.4) Taxa de escoamento superficial: Este parâmetro representa a relação entre a vazão do 

efluente e a área horizontal em planta da caixa de areia. Com exceção do equipamento aerado, 

em todos os desarenadores a taxa de escoamento superficial deve ser entre 600 e 1300 

m
3
/m

2
.d [ABNT NBR 12209, 2011]. A taxa de escoamento superficial é calculada através da 

equação 17 [ECKENFELRDER, 1970]. 

 

 
   

    

     
 

(17) 

 

Onde: 

qs: taxa de escoamento superficial (m
3
/m

2
.d). 

 

B.5) Altura do depósito de areia: As dimensões da caixa de areia são dependentes da 

quantidade de areia removida, que está relacionada com o ciclo de limpeza. Por isso, a 

produção de areia varia com a característica do efluente a ser tratado. Assim, a altura do 

depósito de areia pode ser obtida através da equação [NUVOLARI, 2011]: 

 

 
  

  
     

 
(18) 

 

Onde: 

Y: altura do depósito de areia (m); 

Pr: produção de areia (L/m
3
). 
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2.8.2.3 Medidor de vazão 

 

Existem diversos medidores de vazão, e podem ser classificados conforme o princípio 

de medição. Alguns dos medidores tradicionais são os do tipo placa de orifício, Venturi, 

vertedores, calha Parshall, entre outros [BERGMANN, 2011]. A instalação deste tipo de 

equipamento após a caixa de areia é bastante usual, no entanto também pode ser instalado em 

outra posição no tratamento [NUVOLARI, 2011]. De acordo com Dacach [1991], a principal 

finalidade dos medidores de vazão é manter a velocidade sobre a caixa de areia constante, 

tendo em vista que a vazão do efluente sofre variações ao longo do dia. Mas esse equipamento 

também é utilizado com o objetivo de realizar misturas rápidas de agentes coagulantes, 

floculantes e desemulsificantes [SANTOS, 2011]. 

Normalmente realiza-se a coagulação com sais de alumínio e ferro e nesse processo 

ocorre um fenômeno físico, que é o transporte das espécies hidrolisadas, para assim ocorrer o 

contato com as impurezas da água. Esse processo é rápido e necessita posterior agitação lenta 

para que as impurezas se choquem e se aglomerem tornando-se partículas maiores, os flocos, 

sendo essa etapa denominada floculação. Essas partículas podem então ser removidas, por 

exemplo, pelo processo de sedimentação [DI BERNARDO, 1993]. 

Quando há presença de óleo, os desemulsificantes são utilizados com o objetivo da 

separação de água e óleo e, assim, não se permite que a água separada apresente alto teor de 

óleo, o que poderia levar a formação de emulsões do tipo óleo em água [SPINELLI et al., 

2005]. 

 

Calha Parshall 

 

A calha Parshall é o medidor que vem sendo mais utilizado [NUVOLARI, 2011]. 

Tem-se como principal vantagem a pequena perda de carga causada pelo mesmo. Esse 

equipamento dispõe de paredes verticais convergentes no primeiro trecho (com fundo plano 

horizontal), paralelas no segundo (com declive no fundo - garganta) e divergentes no terceiro 

(com aclive no fundo). A extremidade de montante é mais elevada que a de jusante 

[DACACH, 1991]. A figura 16 mostra o desenho de uma calha Parshall. 
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Figura 16: Desenho de uma calha Parshall [https://marcusphoebe.wordpress.com/desenhos/]. 

 

C) Dimensionamento de uma Calha Parshall: 

 

C.1) Altura da Calha Parshall: Cada medidor Parshall possui determinadas vazões as quais 

é possível medi-las precisamente. Caso se objetive calcular a altura d’água a partir de 

determinada vazão, utiliza-se as equações 19 ou 20, cujos parâmetros são obtidos pela tabela 

10, através da determinação de uma dimensão nominal W, representada na figura 17. 

[NUVOLARI, 2011]. 

 

 
   (

 

 
)
   

 
(19) 

 

Ou 

        
 

 (20) 

 

Onde: 

HP: altura d’água a montante da Calha Parshall (m); 

Q: vazão do líquido afluente (m
3
/s); 

λ: parâmetro de projeto em função da vazão; 

n: parâmetro de projeto em função da vazão. 

 

A figura 17 mostra o significado de cada parâmetro do medidor Parshall e a tabela 10, 

as capacidades e medidas padronizadas de medidores Parshall. 
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Figura 17: Dimensões padronizadas do Medidor Parshall [Adaptado de NUVOLARI, 2011]. 

 

 

Tabela 10: Medidores Parshall – Capacidades e medidas padronizadas. 
 

 
 

Fonte: [Adaptado de NUVOLARI, 2011]. 

 

C.2) Velocidade a montante da Calha Parshall: Essa velocidade é calculada a partir da 

seguinte equação [ECKENFELRDER, 1970]. 

 

 
   

    

         
 

(21) 

 

pol/pés m mín máx A B C D E F G K N λ n

3" 0,076 0,85 53,8 46,6 45,7 17,8 25,9 45,7 15,2 30,5 2,5 5,7 0,176 1,547

6" 0,152 1,52 110,4 62,3 61 39,4 40,3 53,3 30,5 45,7 3,8 11,4 0,381 1,58

9" 0,229 2,55 251,9 88,1 86,4 38,1 57,5 61 45,7 61 6,9 17,1 0,535 1,53

1' 0,305 3,11 455,6 137,1 134,4 61 84,5 91,5 61 91,5 7,6 22,9 0,69 1,522

1 1/2' 0,457 4,25 696,2 144,8 142 76,2 102,6 91,5 61 91,5 7,6 22,9 1,054 1,538

2' 0,61 11,89 936,7 152,3 149,3 91,5 120,7 91,5 61 91,5 7,6 22,9 1,426 1,55

3' 0,915 17,26 1426 167,5 164,3 122 157,2 91,5 61 91,5 7,6 22,9 2,182 1,566

4' 1,22 36,79 1922 182,8 179,2 152,5 193,8 91,5 61 91,5 7,6 22,9 2,935 1,578

5' 1,525 62,8 2422 198 194,1 183 230,3 91,5 61 91,5 7,6 22,9 3,728 1,587

6' 1,83 74,4 2929 213,3 209,1 213,5 266,7 91,5 61 91,5 7,6 22,9 4,515 1,595

7' 2,135 115,4 3440 228,6 224 244 303 91,5 61 91,5 7,6 22,9 5,306 1,601

8' 2,44 130,7 3950 244 239 274,5 340 91,5 61 91,5 7,6 22,9 6,101 1,606

10' 3,05 200 5660 274,5 260,8 366 475,9 122 91,5 122 14,2 34,3 - -

Dimensão 

Nominal "W"

Capacidade 

do Parshall 

(L/s)

Dimensões Padronizadas do Parshall (cm)

Parâmetros 

de Vazão   

(Vazão em 

m
3
/s)
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Sendo, 

 
   

 

 
         

(22) 

 

Onde: 

v1: velocidade a montante da Calha Parshall (m/s); 

D: dimensão padronizada (m); 

W: dimensão nominal (m). 

HP,máx: altura d’água resultante para vazão máxima (m); 

Qmáx: vazão máxima do líquido afluente (m
3
/s). 

 

Após a remoção dos sólidos grosseiros e de areia, que compõe o tratamento 

preliminar, o efluente é encaminhado para o tratamento primário. 

 

2.8.3 Tratamento primário 

 

O tratamento primário tem como objetivo a remoção de sólidos em suspensão 

sedimentáveis, sólidos flutuantes e, consequentemente, acaba removendo parte da matéria 

orgânica presente. Nesta etapa são utilizados predominantemente mecanismos físicos [LINS, 

2010]. 

Em geral os equipamentos utilizados nesta etapa do tratamento possuem uma 

eficiência de 60% a 70% de remoção de sólidos sedimentáveis, definidos como todas as 

substâncias existentes em uma amostra que sedimentam por ação da gravidade [SABESP, 

1999]. E eficiência de 25% a 35% de remoção de matéria orgânica, que representa todo tipo 

de material de origem orgânica reconhecível ou não [SELLE, 2007].  

Os equipamentos mais usados nesta etapa são decantadores, flotadores e separadores 

de água e óleo (SAO). A escolha do(s) equipamento(s) para o tratamento primário em um 

projeto depende principalmente das características da água a ser tratada, resíduos presentes, 

objetivo do tratamento e espaço disponível.   

 

2.8.3.1 Decantador 

 

O decantador é um tanque para a remoção de partículas em suspensão de menor 

tamanho que as retiradas na caixa de areia durante o tratamento preliminar [IMHOFF, 
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IMHOFF, 1985]. Consiste em uma sedimentação discreta ou floculenta através das forças 

gravitacionais [CREMASCO, 2012].  

A sedimentação discreta ocorre em suspensões diluídas quando as partículas não 

sofrem alteração de tamanho, forma e peso, são praticamente esféricas. Devido a fraca 

interação entre as partículas, a velocidade de sedimentação é constante. Já a sedimentação 

floculenta ocorre em suspensões diluídas quando as partículas se aglomeram, as 

características das partículas são alteradas e elas sedimentam a taxas crescentes [PAULA, 

2014]. 

A água em tratamento flui com baixa velocidade de escoamento através do 

equipamento, permitindo que as partículas com maior densidade que o líquido se sedimentem 

de maneira gradual no fundo do tanque, ou em uma zona de armazenamento [VON 

SPERLING, 2005]. 

A figura 18 mostra dois decantadores em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) 

na cidade Paraibuna – SP. 

 

 

Figura 18: Decantadores de uma ETA em Paraibuna SP 

[http://www.paraibuna.sp.gov.br/noticia.php?Id=713]. 

 

Para que a sedimentação ocorra, a velocidade horizontal da água em tratamento deve 

estar abaixo de 1,0 cm/s. As partículas dissolvidas, as em estado coloidal, as de baixo 

diâmetro e as de densidade inferior ou próximo ao líquido circundante, permanecem em 

solução e são arrastadas com o efluente [DACACH, 1991]. Este problema de arraste pode ser 

resolvido utilizando-se coagulantes previamente, promovendo uma sedimentação floculenta, 

que devido às aglomerações aumenta o tamanho das partículas, provocando maiores 

velocidades de sedimentação. 
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Denomina-se lodo o material sedimentado neste equipamento. A retirada acontece 

manualmente ou, o que é mais usual, com o auxílio de dispositivos mecanizados, como 

raspadores e bombas que encaminham o lodo para tratamento [VON SPERLING, 2005].  

Segundo a ABNT NBR 12.216 [1992], nos decantadores com remoção manual de lodo 

deve haver uma descarga de fundo, situada na zona de maior acumulação. E o fundo do 

equipamento deve conter uma declividade mínima de 5% no sentido da descarga.  

Os decantadores são classificados segundo a carga superficial em decantadores de 

baixa taxa, também denominados de convencionais, ou de alta taxa. E, segundo a direção do 

fluxo, são classificados em decantadores de fluxo horizontal ou de fluxo vertical. Segundo 

Richter e Azevedo Netto [2003], os decantadores de fluxo horizontal são simples, possuem 

alta eficiência e baixa sensibilidade a condições de sobrecarga e por isso, muito utilizados em 

projetos convencionais. Os decantadores de alta taxa, mais recentes, possuem eficiência 

próxima aos de fluxo horizontal, com a vantagem de ocuparem menor espaço.  

Em relação à forma, os decantadores mais usuais são os retangulares, esquematizados 

na figura 19, e os circulares, apresentados na figura 20. 

 

 

Figura 19: Esquema de um decantador convencional retangular [Adaptado de VON 

SPERLING, 2005]. 

 

Segundo Paula [2014], os decantadores retangulares possuem como vantagem melhor 

distribuição do lodo no equipamento e menor risco de arraste do lodo como efluente. Porém, 

possuem maior tempo de detenção e são menos eficientes para efluentes com alta carga de 

sedimentos. 
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Figura 20: Esquema de um decantador convencional circular [Adaptado de VON 

SPERLING, 2005]. 

 

Já os decantadores circulares, são de mais fácil manutenção e a retirada do lodo ocorre 

por raspagem, mas como desvantagem possuem uma distribuição não uniforme do lodo 

ocasionando maior propensão do arraste deste com o efluente [PAULA, 2014].  

Para proporcionar uniformidade no fluxo durante o tratamento ao longo do decantador 

e evitar o arraste de partículas já depositadas, utilizam-se dispositivos na entrada e na saída do 

equipamento. Como exemplo dos dispositivos de entrada tem-se: vertedor, chicana e cortina 

perfurada, e como dispositivos de saída: vertedor e calha de recolhimento, exemplificados 

respectivamente nas figuras 21 e 22 [DACACH, 1991]. 

 

 

Figura 21: Dispositivos usados na entrada de decantadores: a) vertedor; b) chicana; c) cortina 

perfurada [DACACH, 1991]. 
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Figura 22: Dispositivos usados na saída de decantadores: a) vertedor; b) calha de recolhimento; c) 

calhas múltiplas [DACACH, 1991]. 

 

D) Dimensionamento de decantador circular convencional: 

 

D.1) Área total do decantador: Calculada pela seguinte equação [NUVOLARI, 2011]: 

 

𝑐 
   

    

  
 

(23) 

 

Onde:  

At: área total do decantador (m²); 

Qmáx: vazão máxima (m³/d); 

qs: taxa de escoamento superficial (m³/m².d). 

 

D.2) Diâmetro do decantador:. É calculado por [NUVOLARI, 2011]: 

 

𝑐 
   

     

 
 

(24) 

 

Onde: 

DDP: diâmetro do decantador (m). 

 

D.3) Taxa de escoamento longitudinal: Permite fixar o comprimento necessário para o 

vertedor de saída de afluente no decantador [NUVOLARI, 2011]. De acordo com a ABNT 

NBR 12.209 [1992], a taxa de escoamento através do vertedor de saída não deve exceder a 

720 m³/m.d. É obtido a partir da equação [NUVOLARI, 2011]: 
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𝑐 
   

    

  
 

(25) 

 

Onde: 

ql: taxa de escoamento longitudinal (m³/m.d); 

Pe: perímetro do decantador, calculado por π.DDP (m²). 

 

D.4) Volume do decantador: É calculado pela expressão [NUVOLARI, 2011]: 

 

𝑐              (26) 

 

Onde: 

VDec: volume do decantador  (m³); 

θh: tempo de detenção hidráulico (h). 

 

De acordo com a ABNT NBR 12.209 [2011], o tempo de detenção deve estar entre 1 e 

3 horas. Valores baixos de tempo de detenção resultam em saída com o fluido de grandes 

quantidades de sólidos em suspensão, que irão sobrecarregar os equipamentos posteriores da 

estação. Já valores altos de tempo de detenção não melhoram a eficiência e pode haver a 

possibilidade de proliferação de microorganismos [IMHOFF; IMHOFF, 1985]. 

 

D.5) Dimensões do equipamento: Em termos geométricos, o decantador circular 

convencional é formado por um cilindro acoplado a um cone, conforme representado na 

figura 23. As dimensões do decantador são calculadas pelas seguintes expressões 

[NUVOLARI, 2011]: 

 

 Altura do cone (HCONE): 

 

𝑐 
      (

   

 
    )      

(27) 

 

 Diâmetro corresponde a um terço do cone (D1/3): 

 

𝑐                        (28) 
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 Volume correspondente a um terço do cone (V1/3): 

 

𝑐      
 

  
    

               
(29) 

 

 Volume do cilindro (VCIL): 

 

𝑐                (30) 

 

 Altura do cilindro (HCIL): 

 

𝑐 
     

    

  
 

(31) 

 

 Altura do decantador (HDEC): 

 

𝑐                 (32) 

 

O volume do decantador inclui a parte cilíndrica e o volume correspondente a um 

terço do tronco de cone, conforme representado na figura 23.  

 

 

Figura 23: Dimensões do decantador circular [NUVOLARI, 2011]. 
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D.6) Volume de lodo: O volume de lodo é calculado até dois terços do tronco de cone, 

representado na figura 23, a partir de sua parte inferior, que apresenta diâmetro de 0,60 m. É 

calculado pela expressão [NUVOLARI, 2011]: 

 

𝑐       
 

  
                   

(33) 

Onde: 

Vlodo: volume de lodo (m³); 

D1/3: diâmetro corresponde a um terço do (m); 

HCONE: altura do cone (m). 

 

2.8.3.2 Flotador  

 

O flotador é o equipamento utilizado na operação unitária da flotação. Flotação 

consiste em separar partículas sólidas ou líquidas de uma fase líquida através da introdução de 

bolhas de gás, geralmente ar. As bolhas aderem à superfície das partículas, aumentando o 

empuxo e fazendo com que ascendam a superfície, onde são coletadas [CARVALHO, 2006]. 

A remoção do material na superfície pode ser realizada por escoamento superficial ou 

por raspagem superficial. Os flotadores são principalmente empregados na remoção de 

sólidos com altos teores de óleos, graxas e detergentes e, por isso, vem sendo bastante 

utilizados em indústrias petroquímicas, frigoríficas, de pescado e lavagem de roupas e 

veículos [LINS, 2010]. A figura 24 esquematiza o mecanismo da flotação. 

 

 

Figura 24: Representação do mecanismo da flotação [ETCHEPARE, 2012]. 
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Segundo Etchepare [2012], o mecanismo é dividido nas seguintes etapas: 

a) Colisão e adesão bolha-partícula: esta etapa ocorre em função dos movimentos 

relativos das partículas e bolhas, influenciados pelas forças de atração, de inércia, de 

cisalhamento, de difusão e consideram também o movimento Browniano;  

b) Formação de bolhas na superfície das partículas: ocorre o crescimento e a nucleação 

das bolhas junto as partículas. Esta etapa depende da concentração de bolhas e da 

concentração de partículas em suspensão; 

c) Aprisionamento de bolhas em flocos: consiste na formação de flocos, ou seja, a 

geração de um agregado bolha-partícula. Devido a presença de ar na bolha, a 

densidade dos flocos é reduzida drasticamente; 

d) Arraste dos flocos: corresponde à ascensão dos flocos, com arraste físico das 

partículas aderidas ou não.  

 

O tamanho das bolhas é um parâmetro importante para a eficiência do processo, e 

depende da pressão de dissolução do ar na água e do pH [DI BERNARDO, 1993]. Bolhas 

com diâmetros pequenos facilitam a interação partícula-bolha por aumentarem a possibilidade 

de colisão e adesão das mesmas. Além disso, bolhas pequenas possuem menor velocidade de 

ascensão, aumentando o tempo de residência e, consequentemente, a colisão das partículas e 

bolhas [SANTOS, 2008]. 

No flotador, o lodo é extraído na superfície evitando o entupimento de tubulações e 

não havendo necessidade de limpeza constante, diminuindo assim, a perda de água por meio 

do lodo descartado [PAZ JÚNIOR, 2009]. Além disso, a taxa de separação é mais rápida e 

requer menos espaço físico quando comparado com outros equipamentos como os 

decantadores e separadores de água e óleo [LINS, 2010].  

Os sistemas de flotação são classificados de acordo com o modo de formação das 

bolhas em: flotação por ar disperso, a vácuo, eletrolítica e por ar dissolvido. E para serem 

eficientes devem atender as seguintes exigências [DI BERNARDO, 1993]: 

 Bolhas geradas em tamanhos adequados para a remoção das partículas presentes; 

 Boa aderência entre as bolhas e as partículas; 

 Remoção adequada do material flotado. 
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Flotação por ar disperso 

 

O processo ocorre com formação de bolhas de pequeno diâmetro no fundo do 

equipamento por um impelidor ou por difusores [SANTOS, 2008]. Este sistema possui baixa 

eficiência na remoção de sólidos e é recomendado para a remoção de escumas [CARVALHO, 

2006].  

 

Flotação à vácuo 

 

A água a ser tratada é submetida a um processo de aeração simples e encaminhada a 

uma câmara de vácuo onde o ar dissolvido, devido à queda de pressão, forma pequenas 

bolhas, realizando a interação ar-partícula [CARVALHO, 2006]. 

 

Flotação eletrolítica 

 

Neste tipo de flotação, as bolhas são geradas pela eletrólise da água, ou seja, ocorre a 

aplicação de uma corrente elétrica entre pares de eletrodos localizados na câmara de flotação 

[GASPERI, 2012]. Vem sendo basicamente utilizada no tratamento de águas residuárias e 

espessamento de lodos. Cabe ressaltar a possibilidade de contaminação da água em tratamento 

por metais, devido às reações ocorrentes no eletrodo [CARVALHO, 2006]. 

 

Flotação por ar dissolvido (FAD) 

 

Na FAD, a água residuária é saturada com ar comprimido em um tanque de saturação, 

e, em seguida, é transferida para o tanque de flotação a uma pressão mais baixa. A redução da 

pressão ocasiona perda de ar da solução na forma de microbolhas com diâmetro entre 10 e 

100 µm. As bolhas colidem com as partículas e as carregam para a superfície [GASPERI, 

2012].  

Esse método tem se apresentado com um dos mais efetivos para a remoção de sólidos, 

óleos emulsionados e redução de DBO, e é o tipo de flotação mais utilizada para tratamento 

de água para abastecimento [ETCHEPARE, 2012]. 

Esses tipos de flotadores podem possuir pressurização parcial do afluente, 

pressurização total do afluente e pressurização da recirculação, conforme esquematizado nas 

figuras 25, 26 e 27, respectivamente. 
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Figura 25: Sistemas de FAD com pressurização parcial do afluente [Adaptado de DI BERNARDO, 

1993]. 

 

 

 

Figura 26: Sistemas de FAD com pressurização total do afluente [Adaptado de DI BERNARDO, 
1993]. 

 

 
 

 

Figura 27: Sistemas de FAD com pressurização da recirculação [Adaptado de DI BERNARDO, 

1993]. 
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Para o tratamento de água é recomendado o flotador por ar dissolvido com 

pressurização da recirculação, pois nesse equipamento o afluente não é bombeado, evitando 

que os flocos se rompam, o que poderia dificultar a remoção das partículas [DI BERNARDO, 

1993].  

 

E) Dimensionamento do flotador FAD 

 

E.1) Razão ar/sólidos: A eficiência de um flotador por ar dissolvido depende principalmente 

da razão entre a massa de ar em relação à massa de partículas em suspensão, fornecendo a 

fórmula [DI BERNARDO, 1993]: 

 

 

 
 

                

     
 

2

(34) 

 

Onde:  

A/S: razão ar/sólidos (g/g); 

sa: solubilidade do ar na temperatura do efluente (cm³/L); 

f: fração de ar dissolvido à pressão P; 

P: pressão absoluta (atm); 

R: vazão de reciclo (m³/d); 

SST: concentração de sólidos suspensos no afluente (mg/L); 

Q: vazão do líquido afluente (m³/d). 

O fator 1,3 multiplicado na equação 34 é devido ao dimensionamento consistente para 

as unidades descritas acima. 

 

E.2) Área superficial: É calculada por [ETCHEPARE, 2012]: 

 

𝑐 
   

   

 
 

(35) 

 

Onde: 

As: área superficial do flotador (m²); 

q: taxa de aplicação (m³/m².d). 
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E.3) Dimensões do tanque de flotação: São usadas as equações 36, 37 e 38 [GNIPPER, 

2008]: 

 

 Área transversal do flotador: 

 

𝑐 
   

   

  
 

(36) 

 

Onde: 

Sf: área transversal do flotador (m²); 

vh: velocidade horizontal (m/d). 

 Base do tanque de flotação: 

 

𝑐          (37) 

 

Onde: 

bf: base do tanque de flotação (m); 

Hf: altura do tanque de flotação (m). 

 

 Comprimento do flotador: 

 

𝑐          (38) 

 

Onde: 

Lf: comprimento do flotador (m). 

 

E.4) Quantidade de lodo gerado: É calculado através da seguinte fórmula por balanço de 

massa [GNIPPER, 2008]: 

 

                       (39) 

 

Onde: 

QTlodo: quantidade de lodo gerado (kg/d); 

ST: concentração de sólidos totais (kg/ m
3
). 
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2.8.3.3 Separador de água e óleo 

 

Outro equipamento utilizado com a finalidade de separar misturas de águas oleosas é o 

separador de água e óleo (SAO). Sua função é permitir que as gotas se juntem, aumentem de 

tamanho e assim, serem separadas da água mais facilmente [COELHO, 2002]. 

A Resolução CONAMA n° 430/2011 define o padrão de lançamento de 20 mg/L para 

óleos minerais, e 50 mg/L para óleos vegetais e gorduras animais. 

Segundo Secron [2006], as misturas água-óleo presentes nos efluentes oleosos se 

classificam em cinco formas:  

 Óleo livre: consiste em gotas de óleo com diâmetro igual ou superior a 20 µm que 

estão em uma fase, visivelmente distinta. Portanto, é óleo que não está associado a 

água e encontra-se em suspensão na superfície. Este estado pode ser facilmente 

separado por um método de separação gravitacional;  

 Óleos emulsionados mecanicamente: estão dispersos na água apresentando 

estabilidade. O óleo é misturado a água através de uma emulsão mecânica, como um 

bombeamento, a existência de uma válvula globo ou uma outra restrição do 

escoamento. Em geral as gotas de óleo são da ordem de 5 µm a 20 µm; 

 Óleo emulsionado quimicamente: consiste no óleo que foi misturado em um produto 

químico tensoativo ou a outros produtos químicos, tais como os líquidos de limpeza 

alcalinos que contêm tensoativos (surfactantes), sabões e detergentes com 

características iônicas e não iônicas. Estes produtos químicos criam geralmente uma 

emulsão permanentemente estabilizada com pouca (ou nenhuma) possibilidade de 

quebrar por si só. Usualmente possuem glóbulos menores que 5 µm;  

 Óleo dissolvido: são as gotas de óleo com diâmetros inferiores a 0,01 µm, que se 

solubilizam na água; 

 Óleo aderente a sólidos: consiste no óleo que adere ao material particulado e 

sedimenta devido à ação da força gravitacional. Nos sistemas separadores água e óleo, 

este tipo de óleo é removido como borra oleosa. 

 

Outra consideração importante a ser feita para a mistura água e óleo consiste na 

polaridade das duas substâncias envolvidas. Como a água é polar e o óleo é apolar, os dois 

não se misturam [SOLOMONS, 2001]. O resultado é a separação de fases observada entre as 

duas substâncias citadas, cujo fenômeno justifica a concepção de dispositivos físicos de 
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tratamento de águas oleosas, denominados separadores água e óleo ou SAO [SECRON, 

2006].  

Os separadores de água e óleo vêm sendo utilizados para tratar águas contaminadas 

com óleos e graxas em áreas de manutenção e lavagem de veículos e máquinas, em oficinas 

mecânicas, em águas de lavagem de piso de fábrica, aeroportos e ferrovias, estacionamentos e 

áreas de circulação intensa de veículos, refinaria de petróleo e derivados [INEA, 2014]. 

Dentre os diversos tipos de separadores água e óleo, os mais usuais são os separadores 

convencionais, os separadores de placas coalescentes e o separadores API (American 

Petroleum Institute). 

 

Separador convencional:  

 

É constituído por três compartimentos que possibilitam a separação em etapas, 

gerando um efluente final clarificado. São separadores largamente utilizados e sem muitos 

critérios para o seu dimensionamento [BOHN, 2014]. 

 

Separador de placas coalescentes: 

 

Apresenta placas coalescentes (chicanas) dispostas de forma inclinada com a função 

de reter o óleo, aumentando o tempo que as gotas de óleo chegam até a superfície. Desta 

maneira, gotas maiores vão sendo formadas de forma que se torna mais fácil a sua separação 

da água. O princípio de separação por placas coalescentes se baseia na diferença de densidade 

das fases oleosa e aquosa [SECRON, 2006]. 

 

Separador API: 

 

É o mais utilizado, pois apresenta um custo até 3 vezes menor dos demais tipos de 

separadores [CARVALHO; KRUK, 2013]. A figura 28 representa o desenho esquemático do 

separador API. 
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Figura 28: Desenho esquemático do separador API [NATURALTEC, 2016]. 

 

Como mostra a figura 28, os separadores API, são equipamentos relativamente 

simples que consistem de um tanque retangular formado por placas paralelas, que possuem o 

objetivo de promover uma barreira ao escoamento do óleo, acelerando a formação de gotas 

maiores de óleo em sua superfície, aumentando a efetividade da separação e diminuindo o 

tamanho do separador. [BOHN, 2014]. 

 O separador API foi especificado segundo critérios baseados na remoção de gotas de 

óleos com diâmetro maior que 150 μm. [CARVALHO; KRUK, 2013]. 

A lei de Stokes evidencia a taxa de separação [CREMASCO, 2012]. Segundo Secron 

[2006], os principais fatores que afetam a taxa de separação são: 

 O tamanho da gota de óleo;  

 A densidade do óleo;  

 Temperatura do óleo;  

 Vazão;  

 Turbulência;  

 Tamanho das partículas óleo/contaminantes. 

 

F) Dimensionamento do separador API 

 

F.1) Velocidade de ascensão: É calculada através da Lei de Stokes [TOMAZ, 2008]: 

 

    
 

   
         

 
 

(40) 

 

Onde: 
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vl: velocidade de ascensão (m/s); 

µ: viscosidade dinâmica da água (kg/m.s);  

ρa: densidade da água (kg/m
3
); 

ρo: densidade do óleo (kg/m
3
); 

Dg: diâmetro do glóbulo do óleo presente (m); 

g: aceleração da gravidade = 9,8 m/s
2
. 

 

F.2) Velocidade horizontal : É calculada com o uso da tabela 11 que correlaciona o fator de 

turbulência (F) com a relação vh/vl [TOMAZ, 2008]. De acordo com a ABNT NBR 14.063 

[1998], para separadores do tipo API, a velocidade horizontal através do separador deve ser 

maior que 15 vezes a velocidade de ascensão do glóbulo de óleo crítico, com limite superior 

de 1 m/min. 

           

Tabela 11: Fator de turbulência conforme vh/vl. 
 

F  vh/vl 

1,74 20 

1,64 15 

1,52 10 

1,37 6 

1,28 3 

 
Fonte: [TOMAZ, 2008]. 

 

Onde: 

vh: velocidade horizontal (m/s). 

 

F.3) Área transversal: Calculada pela equação [TOMAZ, 2008]: 

 

 
   

 

  
 

(41) 

 

Onde: 

Ss: área transversal do separador (m²); 

Q: vazão do líquido afluente (m³/s). 
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F.4) Base e Altura: É possível obtê-las pela formula [TOMAZ, 2008]: 

 

          (42) 

 

Onde: 

bs: largura do separador (m); 

Hs: altura do separador (m). 

 

F.5) Comprimento do separador: É expresso pela equação [TOMAZ, 2008]: 

 

 
     (

  

  
)     

(43) 

 

Onde: 

Ls: comprimento do separador (m); 

F: fator de turbulência. 

 

F.6) Tempo de detenção hidráulica: É calculado pela equação [TOMAZ, 2008]: 

 

 
   

    
 

 
(44) 

 

Onde: 

θh: tempo de detenção hidráulica (s); 

VSep: volume do separador (m³). 

 

No dimensionamento de um separador água-óleo devem ser considerados: a qualidade 

da água efluente requerida, a vazão do efluente, a quantidade ou concentração de óleo no 

efluente, a densidade específica dos produtos e a necessidade e quantidade de estocagem do 

óleo retido [BOHN, 2014]. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

Considerando o problema atual de escassez de água, as empresas que se mantém 

integradas com valores sustentáveis e preocupadas com essa questão ganham cenário e 

mercado. Principalmente quando se refere a setores considerados grandes consumidores de 

água, como é o caso de empresas de ônibus urbanos que necessitam de água para a limpeza 

constante dos veículos.    

A fim de utilizar esse recurso natural de forma sustentável, algumas empresas de 

ônibus e de lava jatos vêm implantando sistemas de tratamento de água em suas unidades para 

reutilização. Estes tratamentos visam a reduzir substancialmente o consumo de água das 

empresas, assim como o retorno de efluente para a rede de coleta. Além disso, o tratamento 

também tem como objetivo atender às legislações pertinentes quanto às características do 

efluente a ser lançado na rede de coleta. Em São Paulo (Lei nº 16.160/2015), Rio de Janeiro 

(Lei nº 6.034/2011), Espírito Santo (Lei nº 9.439/2010), e Brasília (Lei nº 3.812/2006) já 

existem leis que tornam obrigatório o reúso, após tratamento adequado, dos efluentes gerados 

na lavagem de veículos [BRASÍLIA, 2006; ESPÍRITO SANTO, 2010; RIO DE JANEIRO, 

2011; SÃO PAULO, 2015].  

O reúso da água em empresas não só gera economia hídrica, mas também pode 

contribuir para economia financeira, considerando, por exemplo, que o custo médio comercial 

do m
3
 da água distribuída pelas concessionárias no Rio de Janeiro é de R$ 19,38, para um 

consumo de mais de 30 m
3
 por mês [CEDAE, 2015], e em São Paulo, de R$ 16,10, para 

empresas que utilizam mais de 50 m
3
 por mês [SABESP, 2015]. Pode-se afirmar também que 

a empresa que utiliza este processo realiza a promoção de sua imagem como uma empresa 

responsável com o meio ambiente, sendo um diferencial estratégico e de marketing.  

Para o estudo de caso, foi analisada uma empresa de ônibus urbano situada no Rio de 

Janeiro com sede operacional no bairro de Bonsucesso. O estabelecimento inclui garagem da 

frota, área de lavagem, área de oficina e uma parte administrativa. A frota atual é de 200 

veículos, todos lavados diariamente.  

A lavagem externa é do tipo Rollover, ilustrado na figura 29, no qual o equipamento é 

dotado de escovas em forma cilíndrica, que realizam movimentos circulares em torno de seu 

próprio eixo. Assim, com o ônibus estacionado, o Rollover passa em movimentos para frente 
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e para trás de forma a permitir a lavagem de toda a parte externa do ônibus, com exceção da 

parte inferior. Além disso, é comum esse equipamento possuir três escovas, sendo uma na 

parte superior, e duas nas laterais [MORELLI, 2005]. 

 

 

Figura 29: Equipamento “Rollover” [CMBio, 2015]. 

 

A área de lavagem da empresa, representada na figura 30, possui dimensões de 20 x 7 

metros, é coberta e possui piso com inclinação de 1,0 % para facilitar o escoamento da água 

utilizada para a canaleta, presente em uma das laterais.  

 

 

Figura 30: Vista superior representativa da área de lavagem da empresa em estudo. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE GERADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

Devido à ausência de análises físico-químicas do efluente da empresa, foram buscados 

na literatura os componentes que apresentam quantidades relevantes e significativas em 
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efluentes de lavagem de veículos. Segundo Teixeira [2003], o efluente gerado através da 

lavagem de veículos possui quantidades significativas de óleos e graxas, sólidos em 

suspensão, metais pesados, surfactantes e substâncias orgânicas. A tabela 12 apresenta a 

análise de água residual de lavagem de veículos do tipo Rollover descrita por Queiroz [2014]. 

 

Tabela 12: Características qualitativas de águas residuárias provenientes de lavagem do tipo Rollover. 
 

Características 
Rollover 

Med (mg/L) Máx (mg/L) 

Variáveis   

pH 7,7 7,7 

DBO5 20 132 

DQO 135 254 

SST 158 576 

Óleos e graxas 9,4 188 

Fósforo 0,41 1,9 

Metais     

Antimônio 0,0022 0,0025 

Arsênio <0,0005 0,0005 

Cádmio 0,008 0,04 

Cromo 0,013 0,11 

Cobre 0,09 0,23 

Chumbo 0,47 1,1 

Mercúrio <0,0001 0,0006 

Níquel 0,11 0,2 

Zinco 0,42 1 

Clorofórmio 
 

0,037 

Cloreto de Metileno 
 

0,47 

4-Nitrofenol 
 

0,015 

Bis (2-etil-hexil)ftalato 
 

0,031 

Di-n-octilftalato   0,016 

 

Fonte: [Queiroz, 2014]. 

 

Seguindo as recomendações da CONAMA n° 430 [2011] para as características dos 

efluentes a serem lançados em corpos receptores, o efluente da empresa estudada deve ter 

ausência de materiais flutuantes, materiais sedimentáveis no limite de até 1 mL/L e óleos e 

graxas no limite de 50 mg/L. Além disso, a quantidade de chumbo presente no efluente 

descrito pela tabela 12 está acima do permitido (0,5 mg/L).  Essas especificações devem ser 

atendidas com o sistema de tratamento a ser instalado. 
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3.3 BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

PARA REUTILIZAÇÃO 

 

Além da possível economia de água e de recursos financeiros, a implantação de 

sistema de tratamento de água para posterior reutilização nas empresas de lavagem de 

veículos, acarreta em outros benefícios como: a diminuição de poluente nas redes de esgotos e 

a minimização da descarga nos corpos receptores, caso ocorra o despejo nas redes pluviais. 

O sistema de tratamento a ser instalado deve proporcionar uma água para reúso que 

atenda as seguintes condições: 

 Não oferecer risco à saúde dos usuários; 

 Não causar danos aos veículos; 

 Minimizar o lançamento de efluentes em corpos receptores; 

 

Nesta proposta de implantação de sistema para reutilização de água, alguns desafios 

foram considerados: 

 Em relação à área de implantação: O processo deve ser o menor possível, pois deverá 

ser construído em local onde já ocorre o funcionamento de outras atividades; 

 Em relação a odores: o tempo de permanência em armazenamento da água a ser 

reutilizada deve ser analisado para impedir a proliferação de microorganismos, 

causando odores; 

 Em relação ao lodo, óleo e graxas gerados: devem ter disposição final adequada; 

 Em relação ao custo: deverá ter custo de operação menor possível para ser competitivo 

com o custo da água fornecida pela concessionária. E também, deverá ter baixo custo 

de implantação para que se tenha o menor prazo possível para amortização do 

investimento; 

 Em relação à operação e manutenção: os equipamentos propostos devem ser simples, 

de fácil operação e manutenção. Sistema complexo inviabiliza sua utilização em 

empresas pequenas. 

 

Após a exposição dos aspectos qualitativos do efluente e também enfatizados os 

desafios da implantação do sistema de tratamento, tem-se um cenário suficiente para a 

determinação dos parâmetros necessários a uma proposta de tratamento adequada para o 

projeto. 
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3.4 SISTEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO 

 

No caso estudado, foram propostas as etapas do tratamento preliminar e primário que 

são suficientes para fornecer à água usada na lavagem de veículos as características 

necessárias para a reutilização e lançamento na rede coletora, não sendo necessários 

tratamentos mais complexos como o tratamento secundário. 

Para a realização do projeto do sistema de tratamento da empresa, foi utilizada uma 

vazão de água para lavagem de ônibus, sugerida por Morelli [2005], de 400 L por veículo. No 

entanto, devido ao crescimento, a empresa está avaliando a expansão das atividades, 

pretendendo totalizar em até 10 anos uma frota de 600 veículos.  

Dessa forma, para que a aquisição de novos veículos não impacte no 

redimensionamento da unidade de tratamento e nem na aquisição de novos equipamentos, 

evitando custos adicionais, foram utilizados vazão máxima para o projeto correspondente ao 

total de ônibus após a expansão e, vazão mínima correspondente a quantidade de ônibus atual 

na empresa. Assim, para iniciar os cálculos do dimensionamento dos equipamentos da 

unidade de tratamento, as vazões máxima e mínima de projeto estabelecidas foram: 

 Vazão máxima: 400 L de água gastos para lavagem de um veículo com um total de 

600 veículos por dia, pretendidos após a expansão da empresa. O que fornece uma 

vazão máxima de 240000 L/d ou 2,78 L/s 

 Vazão mínima: 400 L de água gastos para lavagem de um veículo, com a lavagem de 

200 veículos por dia. O que fornece uma vazão mínima de 80000 L/d ou 0,93 L/s. 

 

Estabelecidas as vazões de projeto, foram realizados cálculos de diversos 

equipamentos possíveis para compor a unidade de tratamento para a empresa. Após a coleta 

da água de lavagem nas canaletas, foram dimensionados para o tratamento preliminar os 

equipamentos: grade e desarenador. No tratamento primário foram dimensionados flotador, 

SAO e decantador, neste caso, foi realizada uma análise técnica para a averiguação dos 

equipamentos mais adequados ao sistema proposto. Além destes, foram realizados cálculos de 

dimensionamento de calha Parshall, tanques de armazenamento e bomba para transporte da 

água tratada.  

A análise do custo benefício foi realizada para estabelecer os equipamentos que irão 

integrar o sistema de tratamento proposto para a empresa, de modo a atingir o objetivo 

requerido de reúso de água.  

As seguintes etapas compõe o tratamento: 
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3.4.1 Rede de coleta 

 

O início do projeto proposto ocorre com o recolhimento da água proveniente da área 

de lavagem por gravidade em uma canaleta. A canaleta possui dimensões de 20 m de 

comprimento, 0,109 m de largura e 0,25 m de altura, e conduz a água usada na lavagem para a 

unidade de tratamento preliminar: grade e desarenador. 

 

3.4.2 Grade 

 

As grades apresentam a função de reter sólidos grosseiros em suspensão e corpos 

flutuantes, sendo retirados papéis, plásticos variados, pedaços de madeira, folhas, entre outros. 

A tabela 13 apresenta os parâmetros estabelecidos para a realização do 

dimensionamento da grade. 

 
Tabela 13: Características assumidas para o memorial de cálculo da grade. 

 

Características assumidas nos cálculos 

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Vazão mínima (m
3
/s) - Qmín 0,93 x 10

-3
 

Espessura das barras (mm) - t  8,00 

Espaçamento entre as barras (mm) - a  15,00 

Velocidade do efluente através da grade (m/s) - vg  0,50 

Ângulo de inclinação da grade com a horizontal (grau) - α 45 

Tipo de grade fina 
 

 

A tabela 14 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento da grade, 

esquematizada na figura 31. 

  
Tabela 14: Valores de dimensionamento da grade. 

 

Resultado dos Cálculos 
Equação 

usada 

Eficiência da grade (%) - E 65,2 (1) 

Área útil da seção transversal da grade (m
2
) - Au 5,56 x 10

-3
 (2) 

Área transversal da grade (m
2
) - Sg 8,53 x 10

-3
 (3) 

Perda de carga (m) - ΔH  0,01 (5) 

Velocidade a montante da grade (m/s) – v0 0,326 (6) 

Base da grade (m) - bg  0,109 (7) 

Altura da grade (m) - Hg 0,0785 (8) 

Comprimento das barras (m) - m 0,111 (9) 

Número de barras - nb 5 (10) 
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Figura 31: Esboço da grade proposta. 

 

3.4.3 Desarenador 

 

 O desarenador tem por objetivo a remoção de areia e similares, que são representados 

também por todo material mineral pesado, como pedrisco, silte e cascalho. 

A tabela 15 apresenta os parâmetros estabelecidos para a realização do 

dimensionamento do desarenador. 

 

Tabela 15: Características assumidas para o memorial de cálculo do desarenador. 

 

Características assumidas nos cálculos 

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Vazão mínima (m
3
/s) - Qmín 0,93 x 10

-3
 

Velocidade horizontal (m/s) - vh  0,30 

Velocidade de sedimentação da partícula (m/s) - vs  0,021 

Ciclo de limpeza (d) 10 

Coeficiente de recolhimento (L/m
3
) 0,02 

 

 

A tabela 16 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento do 

desarenador, esquematizado na figura 32. 
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Tabela 16: Valores de dimensionamento do desarenador. 

 

Resultado dos Cálculos 
Equação 

usada 

Área transversal da caixa de areia (m
2
) - Sc 9,27 x 10

-3
 (11) 

Base da caixa de areia (m) - bc 0,135 (13) 

Altura da caixa de areia (m) - Hc  0,0685 (14) 

Comprimento da caixa de areia (m) - Lc 1,47 (16) 

Taxa de escoamento superficial (m
3
/m

2
.d) - qs 1209,6 (17) 

Altura do depósito de areia (m) - Y 0,242 (18) 

 

 

Figura 32: Esboço do desarenador proposto. 

 

3.4.4 Flotador  

 

 O flotador é o equipamento que tem por objetivo separar partículas sólidas ou líquidas 

de uma fase líquida por meio da introdução de bolhas de gás, geralmente ar. 

 Os parâmetros estabelecidos para o dimensionamento do flotador estão apresentados 

na tabela 17. 

 

Tabela 17: Características assumidas para o memorial de cálculo do flotador. 

 

Características Assumidas nos Cálculos 

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Fração de ar dissolvido - f  0,85 

Solubilidade do ar (cm³/L) - sa 14,40 

Taxa de aplicação (m³/m².d) - q 180 

Razão ar/sólidos (g/g) - A/S 0,008 

Concentração de sólidos suspensos no afluente (mg/L) - SST 300 

Velocidade horizontal (m/d) - vh 103,70 

Eficiência (%) 80,0 

Altura do tanque de flotação (m) - Hf 2,00 
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A tabela 18 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento do flotador, 

esquematizada na figura 33. 

 

Tabela 18: Valores de dimensionamento do flotador. 

 

Resultado dos Cálculos 
Equação 

usada 

Vazão de reciclo (m
3
/s) - R 1,06 x 10

-4
 (34) 

Área superficial do flotador (m
2
) - As 1,38 (35) 

Área transversal do flotador (m²) – Sf 2,40 (36) 

Base do tanque de flotação (m) - bf 1,20 (37) 

Comprimento do flotador (m) - Lf 1,15 (38) 

Quantidade de lodo gerado (kg/d) - QTlodo 59,86 (39) 

 

 

 

Figura 33: Esboço do flotador proposto. 

 

3.4.5 Separador de água e óleo 

 

 O separador de água e óleo é um equipamento cujo propósito é de separar misturas de 

águas oleosas. A tabela 19 apresenta os parâmetros estabelecidos para o dimensionamento do 

SAO. 
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Tabela 19: Características assumidas para o memorial de cálculo do SAO. 

 

Características assumidas nos cálculos 

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Viscosidade dinâmica da água (kg/m.s)- µ 1,225 

Diâmetro do glóbulo do óleo presente (m) - Dg 0,015 

Densidade da água (kg/m
3
) - ρa 996,0 

Densidade do óleo na temperatura (kg/m
3
) - ρo 860,0 

Relação Hs/bs 0,40 

Fator de turbulência - F 1,28 

 

A tabela 20 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento do SAO, 

esquematizada na figura 34. 

 

Tabela 20: Valores de dimensionamento do SAO. 

 

Resultado dos Cálculos 
Equação 

usada 

Velocidade de ascensão (m/s) - vl 0,136 (40) 

Velocidade horizontal (m/s) - vh 0,41 (Tabela 11) 

Área transversal do separador (m²) - Ss 0,68 (41) 

Largura do separador (m) - bs 1,80 (42) 

Altura do separador (m) - Hs 1,00 (Relação Hs/bs) 

Comprimento do separador (m) - Ls 3,84 (43) 

Tempo de detenção hidráulico (h) - θh 0,69 (44) 

 

 

 

Figura 34: Esboço do SAO proposto. 
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3.4.6 Calha Parshall 

 

 A Calha Parshall é utilizada como um medidor de vazão e, devido a turbulência 

provocada no fluido, constitui um local para mistura de coagulantes. Com a vazão de 2,78 L/s, 

a dimensão nominal da garganta do equipamento é de 0,076 m, segundo Nuvolari [2011]. 

Dessa forma, foram utilizados os parâmetros e dimensões padronizadas listados na tabela 21. 

 
Tabela 21: Parâmetros e dimensões da Calha Parshall. 

 

Dimensões Padronizadas segundo Nuvolari [2011] 

W (m) 0,076 

λ  0,176 

n  1,547 

C (cm) 17,8 

D (cm) 25,9 

Parâmetros Assumidos  

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Vazão mínima (m
3
/s) - Qmín 0,93 x 10

-3
 

 

A tabela 22 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento da calha 

Parshall, esquematizada na figura 35. 

 

Tabela 22: Valores de dimensionamento da calha Parshall. 
 

Resultado dos Cálculos 
Equação 

usada 

Altura d’água a montante da Calha Parshall (m) - Hp 
Para Qmáx = 0,0685 

(20) 
Para Qmín = 0,0337 

Velocidade a montante da Calha Parshall (m/s) - v1 0,2 (21) 
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Figura 35: Esboço da calha Parshall proposta. 

 

3.4.7 Decantador 

 

O decantador convencional circular é um tanque para a remoção de partículas em 

suspensão não retiradas no desarenador devido ao pequeno tamanho.  

Os parâmetros estabelecidos para o dimensionamento do decantador estão 

apresentados na tabela 23.  

 

Tabela 23: Características assumidas para o memorial de cálculo do decantador. 

 

Características assumidas nos cálculos 

Vazão máxima (m
3
/s) - Qmáx 2,78 x 10

-3
 

Taxa de escoamento superficial (m
3
/m

2
.d) - qs 40,0 

Tempo de detenção hidráulico (h) - θh 0,60 
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A tabela 24 apresenta os valores obtidos no cálculo do dimensionamento do 

decantador, esquematizada na figura 36. 

 

Tabela 24: Valores de dimensionamento do decantador. 

 

Resultado dos Cálculos 
Equações 

usadas 

Área total do decantador (m²) – At 6,00 (23) 

Diâmetro do decantador (m) - DDP 2,76 (24) 

Taxa de escoamento longitudinal (m³/m.d) - ql 27,65 (25) 

Volume do decantador (m³) - VDec 6,00 (26) 

Altura do cone (m) – HCONE 1,62 (27) 

Diâmetro correspondente a 1/3 do cone (m) – D1/3 2,04 (28) 

Volume correspondente a 1/3 do cone (m³) – V1/3 2,50 (29) 

Volume do cilindro (m³) – VCIL 3,50 (30) 

Altura do cilindro (m) – HCIL 0,58 (31) 

Altura do decantador (m) - HDEC 2,20 (32) 

Volume de lodo (m³) - Vlodo 1,92 (33) 

 

 

 

 

Figura 36: Esboço do decantador proposto. 
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3.4.8 Tanque de armazenagem intermediário 

 

 Após os equipamentos de tratamento, a água é direcionada para uma cisterna de 

armazenamento intermediário, dimensionada para uma vazão de água referente a 8 horas de 

operação da unidade de tratamento, ou seja, com capacidade para 80 m³. A cisterna consiste 

em um reservatório horizontal de geometria cilíndrica, com dimensões apresentadas na figura 

37.  

 

 

Figura 37: Esboço do tanque intermediário proposto. 

 

3.4.9 Bomba 

 

O dimensionamento da bomba foi realizado utilizando-se o catálogo da empresa 

Schneider [2016]. A tabela 25 apresenta os parâmetros estabelecidos para o dimensionamento. 

 

Tabela 25: Características assumidas para o memorial de cálculo da bomba. 

 

Características assumidas nos cálculos 

Vazão máxima (m
3
/h) - Qmáx 5 

Altura de sucção (m) 3,00 

Altura de recalque (m) 8,00 

Comprimento da tubulação (m) 15,00 

Altura manométrica total (mca) 13,00 

 

 

As características do sistema levaram a escolha da bomba centrífuga monoestágio 

marca BCR-2010®, que possui seus parâmetros apresentados na tabela 26. 
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Tabela 26: Características da bomba BCR-2010®. 

 

Potência  ¾ cv 

Pressão máxima sem vazão  28 mca 

Altura máxima de sucção 8 mca 

Diâmetro de sucção 1’’ 

Diâmetro de recalque 1’’ 

Diâmetro do rotor 128 mm 

 

3.4.10 Reservatório 

 

 O reservatório superior para o armazenamento da água tratada pronta para reutilização 

foi dimensionado com uma capacidade de 20000 L. As dimensões foram calculadas com o 

auxílio do catálogo da empresa Fortlev [2016]. A figura 38 apresenta o esquema do 

reservatório com suas dimensões.    

 

 

Figura 38: Esboço do reservatório proposto. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A água proveniente de lavagem dos veículos da empresa em estudo contém como 

principais contaminantes óleos e graxas, sólidos em suspensão como areia, corpos flutuantes 

(plástico, papéis, folhas, entre outros) e sólidos sedimentáveis. Considerando estas 

características do efluente, o sistema de tratamento de água proposto está representado na 

figura 39 e consta de tratamentos preliminar e primário. 

 

 

Figura 39: Esquema do sistema de tratamento proposto para a empresa. 

 

O tratamento preliminar consiste de gradeamento instalado ao final da canaleta de 

coleta de água situado na área de lavagem, e tem o objetivo de remover os sólidos grosseiros 

que são arrastados pela água. Este tratamento é seguido de um desarenador responsável pela 

retirada dos sólidos em suspensão como areia e partículas com diâmetro similar a areia, por 

exemplo, cascalhos, partículas sólidas desprendidas dos veículos durante a lavagem, entre 

outros.  

O tratamento primário é composto dos equipamentos SAO, que proporcionará a 

eliminação de óleos e graxas presentes, seguido de uma calha Parshall, onde será realizada a 

mistura rápida de coagulantes, para que então ocorra remoção físico química através da 

sedimentação das partículas no decantador, equipamento em sequência.  

Segue ainda como pertencente à unidade de tratamento, descrito na figura 39, um 

tanque para armazenamento intermediário de 80 m³ de capacidade, um sistema de 

bombeamento e um reservatório suspenso da água tratada, para ser usada nas posteriores 

lavagens de veículos.  
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Com os equipamentos e a ordem dos tratamentos propostos, tecnicamente, a água de 

lavagem da empresa se adequa aos requisitos para a reutilização. O tratamento escolhido 

levou em conta a análise de tecnologia sustentável e de baixo custo de aquisição, operação e 

manutenção. Além disso, o sistema fornece uma água para reúso que não oferece risco a 

saúde dos manipuladores e não causa danos aos veículos. 

Para cada equipamento empregado no sistema de tratamento, serão discutidas algumas 

particularidades de escolha nos tópicos seguintes.  

 

4.1 GRADE 

 

A grade foi o primeiro equipamento proposto de tratamento preliminar. Foi 

dimensionada para a unidade de tratamento uma grade do tipo simples, devido ao baixo custo 

de instalação e manutenção e por apresentar facilidade de operação. Este equipamento se 

ajusta ao final da canaleta, sugerida para recolhimento da água. 

A ABNT NBR 12.209 [2011] classifica as grades, de acordo com o espaçamento entre 

as barras, em grossa, média ou fina. Optou-se por grade fina, pois é apropriada na remoção 

dos sólidos de tamanho reduzido presentes neste efluente. A norma sugere espaçamento para 

grades finas entre 10 e 20 mm, sendo o espaçamento adotado entre as barras no projeto de 15 

mm. 

As barras são de formato retangular com 8 mm de espessura e 3,81 mm de largura, 

sendo estes valores sugeridos por Pessôa e Jordão [1982].  

A limpeza das grades será realizada de forma manual e diariamente, para que o 

acúmulo de resíduos não prejudique a eficiência do processo de tratamento. A retirada dos 

sólidos é realizada com o auxílio de um pequeno ancinho, e na parte superior do equipamento 

há um compartimento consistindo de uma canaleta simples perfurada, para a redução da 

unidade destes sólidos. Os sólidos serão direcionados a um tanque de depósito para posterior 

descarte em aterro sanitário. 

A ABNT NBR 12.209 [2011] sugere para grades de limpeza manual uma inclinação 

com a horizontal entre 45° e 60°. Com o intuito de minimizar os esforços no processo de 

retirada dos sólidos, facilitando a limpeza e evitando que os sólidos se soltem do ancinho e 

retornem à canalização, definiu-se uma angulação de 45°. 

A velocidade do efluente através da grade sugerida por Dacach [1991] é entre 0,4 e 

0,75 m/s. Para o projeto, admitiu-se uma velocidade de 0,5 m/s, evitando-se assim a 
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decantação de sólidos no equipamento ocasionados por valores baixos de velocidade, e 

também, o arraste de sólidos pela corrente quando velocidades altas são empregadas. 

 

4.2 DESARENADOR 

 

Seguindo o tratamento preliminar, foi utilizado um desarenador do tipo canal e o 

dimensionamento foi baseado nas especificações presentes na ABNT NBR 12.213 [1992]. 

Esta norma sugere que a velocidade crítica de sedimentação de partículas seja de 0,021 m/s e 

a velocidade de escoamento longitudinal seja de 0,3 m/s, valores adotados no 

dimensionamento do equipamento.  

Em relação ao comprimento da caixa de areia, a ABNT NBR 12.213 [1992] sugere 

considerar uma folga de, no mínimo, 50%. Portanto, neste projeto, o valor do comprimento 

obtido para o desarenador foi multiplicado por um fator de 1,5.  

A ABNT NBR 12.209 [1992] também especifica um escoamento superficial 

compreendido entre 600 e 1300 m
3
/m

2
.d. Este valor foi atendido no projeto, calculado no 

valor de 1209,6 m
3
/m

2
.d. 

A limpeza da caixa de areia será feita de forma manual, por ser um método simples e 

de baixo custo. No sistema de tratamento são empregados 2 desarenadores construídos em 

paralelo, com o objetivo de que o procedimento de tratamento não fique comprometido 

durante a limpeza do equipamento. No momento da parada de operação para a limpeza, o 

fluxo do efluente deve ser desviado para o equipamento em reserva. Assim, não ocorrem 

paradas na operação. 

O ciclo de limpeza proposto foi de 10 dias e o coeficiente de recolhimento de sólidos 

pelo equipamento de 0,02 L/m³. O material removido após limpeza é direcionada para um 

tanque de depósito para posterior descarte em aterro sanitário.  

 

4.3 SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO E FLOTADOR 

 

A partir do desarenador optou-se por iniciar o tratamento primário. Para o primeiro 

equipamento deste tratamento foram avaliados um separador de água e óleo e um flotador. O 

flotador embora apresente grande eficiência de remoção de sólidos com altos teores de óleos, 

graxas e detergentes, taxa de separação mais rápida e ocupe menos espaço físico que outros 

equipamentos com a mesma função, não foi utilizado na unidade de tratamento proposta para 

a empresa. Isso se deve ao fato da complexidade de sua operação e manutenção e por 
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necessitar uma câmara de saturação e pressurização para operação, o que aumentaria os 

custos. Portanto, o equipamento escolhido para a remoção de óleos e graxas foi o SAO.  

O SAO empregado na unidade de tratamento é do tipo API com formato retangular, 

possuindo baixo custo de construção, operação e de manutenção. As dimensões foram 

calculadas utilizando-se folga de 50% como segurança, evitando assim o arraste de partículas 

oleosas com o efluente.   

  Os óleos e graxas separados são retirados do equipamento pela parte superior devido 

a diferença de densidade, e recolhido por canaleta posicionada em um dos lados do 

equipamento. Os resíduos oleosos são retirados e enviados para correta destinação final ou 

para reciclagem.  

 

4.4 CALHA PARSHALL 

 

Após a remoção dos óleos e graxas, a opção proposta para o projeto foi a separação 

físico química das partículas em suspensão e dissolvidas, utilizando uma calha Parshal para a 

adição de coagulantes seguido de um decantador para a sedimentação.   

As dimensões da calha Parshall são padronizadas e foram escolhidas de acordo com a 

vazão de projeto, seguindo o recomendado por Nuvolari [2011]. Portanto, para a vazão de 

2,78 L/s a calha mais indicada é a de dimensão nominal de 3’’ ou 0,076 m. A largura da 

canaleta de entrada da calha é de 25,90 cm e a de saída é de 17,80 cm. 

Em relação à dispersão de produtos químicos, foi proposta uma mistura que contem 

sulfato de alumínio, NaOH e polieletrólitos. O sulfato de alumínio é um coagulante 

amplamente utilizado no tratamento de água convencional e promove a aglutinação das 

partículas devido à diferença de cargas entre seus íons e as partículas e coloides. O NaOH tem 

a função de manter a alcalinidade ideal para a ação do sulfato de alumínio. Já os 

polieletrólitos, são auxiliares de coagulação e agem modificando os flocos formados, 

facilitando a sedimentação. Os polieletrólitos podem ser naturais como o amido ou sintéticos 

como os polímeros de poliacrilamida. 

 

4.5 DECANTADOR 

 

Após a formação dos flocos, o equipamento proposto em sequência foi o decantador, 

para que ocorra a sedimentação.  
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O decantador utilizado no sistema é do tipo circular convencional, pois possui fácil 

operação e manutenção. Além disso, comparado ao decantador retangular, o circular ocupa 

menor espaço físico e possui menor tempo de detenção para um mesmo efluente.  

Devido à adição prévia dos coagulantes, ocorre neste equipamento sedimentação 

floculenta, por gravidade, do lodo primário gerado que vai para o fundo do decantador. O 

lodo é retirado através da manipulação de uma válvula situada na parte inferior do 

equipamento, e encaminhado para um leito de secagem para redução da umidade. O percolado 

retorna a calha Parshall e o lodo seco é retirado manualmente e acondicionado em tanque de 

depósito para posterior descarte em aterro sanitário. 

Segundo Nuvolari [2011], para um sistema de tratamento primário sem filtros ou 

tratamento de lodo ativado, é recomendado um valor de taxa de escoamento superficial de 40 

m
3
/m

2
.d, valor utilizado  para o dimensionamento do decantador. 

A taxa de escoamento longitudinal calculada foi de 27,65 m³/m².d e atende aos 

critérios estabelecidos pela ABNT NBR 12.209 [1992], que recomenda valores menores que 

720 m
3
/m

2
.d. 

De acordo com a ABNT NBR 12.209 [1992], o tempo de detenção hidráulico 

recomendado é de mais de uma hora. Porém, o valor utilizado no projeto foi de 0,6 horas, por 

se tratar de um efluente com menos partículas do que os esgotos sanitários de que tratam a 

norma em questão.  

O decantador é o último equipamento de tratamento proposto para o sistema da 

empresa. O efluente tratado é recolhido pela canaleta presente ao redor do topo circular do 

equipamento, e segue para armazenamento. 

 

4.6 TANQUE INTERMEDIÁRIO 

 

O tanque intermediário consiste de uma cisterna e armazena o volume de água 

proveniente do tratamento. A grande capacidade deste tanque permite a diminuição das 

dimensões do reservatório suspenso, que fornece a água de reúso para a lavagem dos veículos. 

Assim, os custos são diminuídos, uma vez que reservatórios suspensos exigem maiores 

investimentos. 

A cisterna é horizontal, de formato cilíndrico e confeccionada em fibra de vidro. Prevê 

saída para a rede de coleta de água municipal, caso a capacidade máxima seja atingida.  

 A cisterna, embora seja um equipamento de grandes dimensões, não compromete o 

espaço físico destinado a instalação do sistema de tratamento, pois encontra-se enterrada. 
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Além disso, em cisternas enterradas, a temperatura da água é menor o que reduz a 

proliferação de microorganismos. Entretanto, é recomendado o uso de cloro para garantir uma 

higienização adequada similar aos padrões da água oferecida pela rede de abastecimento 

convencional. De acordo com a ABNT NBR 12.209 [2011], a dosagem aplicada deve 

proporcionar um residual total de cloro de 0,5 mg/L.  

A capacidade da cisterna foi dimensionada para 8 horas de operação da unidade de 

tratamento, evitando um tempo de permanência prolongado da água tratada no 

armazenamento, o que aceleraria a proliferação de microorganismos. 

A partir do reservatório intermediário, a água é bombeada para o reservatório superior 

com posterior redirecionamento aos Rollovers para lavagem dos veículos. 

 

4.7 BOMBA 

   

A bomba dimensionada permite o transporte da água tratada do tanque intermediário 

para o reservatório suspenso. A tubulação utilizada é de PVC com diâmetro de 1 polegada. 

 A vazão utilizada de 5 m³/h permite o enchimento do reservatório em 4 horas, tempo 

adequado ao ciclo de operação da empresa. São empregadas na unidade duas bombas em 

paralelo sendo uma reserva a ser utilizada em caso de falha da principal, não comprometendo 

a operação do sistema.  

 

4.8 RESERVATÓRIO SUPERIOR 

 

O reservatório mantém a água tratada armazenada para ser utilizada no momento da 

lavagem dos veículos. É constituído de fibra de vidro e encontra-se elevado em 4 metros, 

apoiado sobre estrutura de alvenaria. A elevação fornece pressão adequada para o escoamento 

da água até o equipamento de lavagem, o Rollover.  

A capacidade do reservatório, de 20000 L, permite uma autonomia de lavagem de 50 

veículos. 

 

4.9 DISPOSIÇÃO FÍSICA DO PROJETO PROPOSTO 

 

O uso de equipamentos de instalação e operação simples viabiliza a aplicação do 

sistema de tratamento em empresas pequenas. A área física requerida para a instalação do 

sistema proposto é em torno de 72 m², viável ao espaço físico que a empresa possui 
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disponível. Além disso, o pequeno espaço ocupado pelo sistema de tratamento não influencia 

nas demais atividades exercidas na empresa. A figura 40 apresenta a distribuição dos 

equipamentos na área proposta para a instalação do sistema de tratamento. A unidade é 

instalada ao lado da área de lavagem, evitando gastos adicionais com o transporte de água.  

 

 

Figura 40: Distribuição dos equipamentos no sistema de tratamento proposto. 

 

Para unidades de tratamento simples em empresas de ônibus, a FETRANSPOR [2014] 

estima um custo de investimento entre R$ 50000,00 e R$ 120000,00. Ainda segundo essa 

empresa, o principal benefício da instalação proposta é a economia de água, estimada entre 70 

e 80%, pois o processo opera com perdas de até 30%. A economia hídrica associada aos 

baixos custos de operação da unidade resulta em uma economia financeira que torna o 

investimento no tratamento atrativo para a empresa. A economia financeira, somada a 

economia de água e ao tempo de amortização, estão expostos na tabela 27. 

 

Tabela 27: Economia de água, economia financeira e tempo de amortização. 

 

 

  

Vazão Máxima Vazão Mínima Vazão Máxima Vazão Mínima

Economia de 

Água (m
3
)

5.760 1.920 5.040 1.680

Economia 

Financeira (R$)
111.629,00 37.210,00 97.675,00 32.558,00

Tempo de 

Amortização 

(meses)

1 2 2 4

Melhor Hipótese: R$ 50000,00 e 80% Pior Hipótese: R$ 120000,00 e 70%
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Na tabela 27 são apresentadas duas hipóteses para a determinação do tempo de 

amortização. A melhor hipótese considera um investimento de R$ 50000,00 e 80% de 

economia de água e a pior hipótese é dada por um investimento de R$ 120000,00 e economia 

de água de 70%. Os valores foram calculados através do custo médio comercial do m
3
 da água 

distribuída pela CEDAE, que é de R$ 19,38, para um consumo de mais de 30 m
3
 por mês. 

Com os cálculos, percebe-se que o tempo de amortização para a melhor situação é de 1 mês e 

para a pior situação, de 4 meses. 

Outro aspecto importante da instalação da unidade de tratamento é a questão 

ambiental. A redução da emissão de carga poluidora nas redes de coleta e o respeito ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento sustentável agrega valores positivos a imagem da empresa 

perante a sociedade. 

Após a construção da unidade, um operador será capaz de manter a unidade em 

funcionamento, monitorando os principais parâmetros de controle. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O reúso de efluentes após tratamento adequado surge como alternativa viável à 

possível insuficiência de água em algumas regiões e fornece um uso consciente desse recurso 

natural.  

 A definição da unidade de tratamento levou em consideração a eficiência e os custos 

dos equipamentos. O sistema proposto atende ao objetivo, pois permite a reutilização da água 

tratada, assim como adequa esta água aos padrões exigidos por lei para descarte na rede de 

coleta. 

Os equipamentos utilizados foram: grade simples posicionada na canaleta de 

recolhimento do efluente, dois desarenadores em paralelo, separador de água e óleo, calha 

Parshall e decantador. A escolha do separador de água e óleo em detrimento do flotador foi, 

principalmente, devido ao fato deste segundo equipamento ser mais complexo e apresentar 

maiores custos na sua instalação. Para o armazenamento da água tratada, uma cisterna e um 

reservatório suspenso foram utilizados. A área física requerida para a instalação do sistema 

proposto é pequena e adequada ao espaço disponível pela empresa, não influenciando nas 

demais atividades.  

 O projeto realizado proporciona economia nos gastos com consumo de água da 

empresa, fator que é um incentivo ao surgimento de novas estações de tratamento. Além 

disso, possibilita a redução do desperdício de água e a poluição nos corpos receptores. 

 Por fim, destaca-se a importância da criação de legislações específicas que 

regulamentem e padronizem a utilização da prática do reúso.  
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6. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a realização deste trabalho, alguns aspectos se mostraram interessantes para 

uma abordagem mais detalhada. Com isso, recomenda-se para trabalhos futuros: 

 Análise econômica da unidade de tratamento proposta com avaliação da viabilidade, 

análise detalhada de custo de investimento, instalação, operação e também período de 

retorno; 

 Estudo para o aproveitamento do lodo gerado na unidade de tratamento. Como 

exemplo de utilização cita-se a fabricação de concreto e telhas na construção civil; 

 Estudo visando à reciclagem dos óleos e graxas separados na unidade de tratamento, já 

que essas substâncias se encontram em grandes quantidades no efluente da empresa a 

ser tratado. 
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