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RESUMO 

O reuso da água possibilita uma redução significativa de consumo, podendo ser 

implantado nos diversos seguimentos (residências, indústrias e comércios). As águas 

cinzas são um tipo de efluente gerado por esses setores que merece destaque, uma vez 

que podem ser utilizadas para fins não potáveis diversos, como em descargas sanitárias, 

lavagem de pátios, irrigação de plantas e jardins. Objetivou-se propor medidas que 

possibilitem o reuso de águas, provenientes de atividades a serem executadas no 

Restaurante Universitário do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí. Os 

parâmetros utilizados para análises de águas cinzas foram a DBO, DQO, pH, turbidez, 

ST, óleos e graxas. Verificou-se que todos os parâmetros analisados estão fora da 

conformidade com as normas, exceto o pH, que está dentro dos níveis aceitáveis. 

Assim, sugere-se a instalação de separadores de água e óleos e recomenda-se ainda o 

processo de filtração, sendo capaz de reduzir a quantidade de sólidos e a turbidez 

presente no efluente, além de processos físico-químicos como coagulação, floculação, 

decantação ou flotação . A partir dessa caracterização e baseando-se na NBR BNT 

13.969, 1997, juntamente com o Manual da FIESP, pode-se propor o desenvolvimento 

de um empreendimento sustentável no âmbito escolar.  

Palavras-chave: Reuso da água. Tratamento de efluentes. Água cinza de restaurastes. 

1 INTRODUÇÃO 

 O reuso da água possibilita uma redução significativa do consumo da mesma, 

podendo ser implantado nos diversos seguimentos de consumo, como residências, 

indústrias e comércios. Uma forma aplicável desse reuso é a reutilização de águas 

cinzas, proveniente de comércios e residências. Essas águas podem ser utilizadas para 

fins não potáveis diversos, como utilização em descargas, lavagem de pátios, irrigação 

de plantas e jardins (REIS, et al., 2018).  
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 A água cinza pode ser caracterizada como qualquer água residual, gerada por 

meio de atividades menos complexas, como lavar louça, tomar banho e lavar roupa. 

Para que esta água cinza seja reutilizada, para uso não potável, alguns parâmetros 

devem ser levados em consideração. Esses podem ser físicos, como sólidos totais (ST), 

temperatura, cor, odor e turbidez e químicos, como demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), pH, metais pesados, oxigênio dissolvido 

(OD), nitrogênio entre outros (SANTOS, 2015).  

 Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é propor medidas que possibilitem 

a reutilização de águas cinzas, provenientes de atividades a serem executados no 

Restaurante Universitário do Instituto Federal de Minas Gerais, com campus situado na 

cidade de Bambuí.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no restaurante universitário do Instituto Federal de 

Minas Gerais (IFMG), localizado em Bambuí – MG. Sua área aproximada é de 1.190m² 

de construção. A água de abastecimento é obtida por meio da captação em poço 

artesiano. A caixa d’ água do Restaurante Universitário comporta 16 mil litros de água. 

Não se tem um hidrômetro na mesma, não sendo possível ter os dados da vazão de 

consumo. Contudo, estima-se que o consumo médio é de 12 a 14 mil litros por dia.  

O material analisado teve como fonte a água cinza, proveniente de um dos 

tanques do restaurante, onde são feitas lavagens mais simples, de frutas e legumes, 

resultando em um efluente mais límpido e com menos resíduos. A amostra coletada para 

análise foi captada diretamente do tanque, antes de ser destinada a caixa de 

armazenamento. Foi realizada a coleta de 1,5 L de amostra de acordo com Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA) (PORTAL FIESP, 2005). A 

mesma foi acondicionada em frasco estéril e livre de contaminação, posteriormente foi 

encaminhada em um caixa de isopor para o Laboratório Água e Terra, localizado em 

Patos de Minas-MG,  sob refrigeração a 6° C para início do processo de análises.  

Para a caracterização do efluente foram analisados os parâmetros: Demanda 

Bioquímica de Oxigênio; Demanda Química de Oxigênio; Óleos e graxas; pH; 

Turbidez; Sólidos Totais. Cabe destacar que, todos os procedimentos analíticos físico-



3 

 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

V Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726 

 
 

 

 
 

químicas foram conduzidos com base nas normas descritas em APHA (2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os resultados obtidos na amostra coletada podem ser vistos na Tabela 01 

Tabela 01: Resultados das análises de águas cinzas e os  limites aceitáveis para água de reuso de acordo a 

NBR 13.969/97 e o Manual da FIESP. 

PARÂMETROS UNIDADE 

DE MEDIDA 

RESULTADOS NBR 13.969/97 Manual da 

FIESP 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 18,1 - ≤ 10 

Demanda Química de Oxigênio mg/L <50,0 - Não aplicável 

PH UpH 7,09 - 6,0 – 9,0 

Turbidez UNT 7,71 <2,0 ≤2,0 

Sólidos Totais mg/L 213 Não aplicável Não aplicável 

Óleos e Graxas mg/L 122 - ≤ 10 

Fonte: adaptada de  ABNT (1997); PORTAL FIESP (2005); acervo das autoras, 2019. 

Diante dos resultados expostos verificou-se que todos os parâmetros analisados 

estão fora da conformidade com as normas propostas pela ABNT, Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, por meio da NBR 13.969/97 (Tanques sépticos), especificamente 

no item 5.6.4 que descreve as etapas de tratamento para águas de reuso. Com exceção 

do pH, que está dentro dos níveis de aceitação. Embasando-se nesses resultados, são 

apresentadas na Tabela 02, algumas alternativas de tratamento de acordo com os seus 

usos potenciais. 

Tabela 02: Alternativas de tratamento da águas cinzas e usos potenciais. 

USOS POTENCIAIS FONTES ALTERNATIVAS 

Lavagem de roupas Tanques+ lavatório + chuveiro 

Descargas em bacias sanitária 

(C ou D) + B+E+F 

Limpeza de pisos 

Irrigação, rega de jardins 

Lavagem de veículos 

Uso ornamental 

A= Sistema físico: gradeamento; B = Sistema físico: sedimentação e filtração simples através de 

decantador e filtro de areia; C = Sistema físico-químico: coagulação, floculação, decantação ou flotação; 

D = Sistema aeróbio de tratamento biológico lodos ativados; E = Desinfecção; F = Correção de pH). 

Fonte: Adaptada de PORTAL FIESP (2005). 
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 O tratamento de águas cinzas antes de sua utilização se faz indispensável para 

que não haja riscos para os usuários. May & Hespanhol (2008) afirmam que “após o 

tratamento das águas cinzas, se faz necessária a verificação das seguintes características: 

não apresentar odores desagradáveis, não ser turva, nem conter componentes que 

agridam as plantas ou que estimulem o crescimento de pragas, não ser abrasiva, nem 

manchar superfícies, não apresentar riscos de infecções ou contaminação por vírus ou 

bactérias prejudiciais à saúde humana e não deteriorar os metais sanitários e máquinas.”  

Dentre os parâmetros analisados, observou-se altas concentrações de óleos e 

graxas presentes na água residuária. Assim, sugere-se a instalação de separadores de 

água e óleo. Através da densidade é possível separar fisicamente os óleos e diminuir 

assim a concentração desse parâmetro. Recomenda-se ainda o processo de filtração, que 

é considerado de baixo custo e que é capaz de reduzir a quantidade de sólidos e turbidez 

presentes no efluente, além de processos físico-químicos, como coagulação, floculação, 

decantação ou flotação. 

Fiori et al. (2006) também constatou em seus estudos alguns processos que 

possibilitariam o reuso da água em edificações. Neste caso, foi observada a necessidade 

de um tratamento secundário, para reuso urbano, por exemplo, utilizando métodos de 

filtração e desinfecção, ou utilizar águas de enxague apenas desinfetando, no caso de 

bacias sanitárias, ao invés de envia-las para o sistema de esgoto, podendo ser utilizadas 

em qualquer edificação, para fins que não sejam nobres, reduzindo significativamente o 

uso de água potável.  

4 CONCLUSÕES  

 Foi constatado que o tratamento de águas cinzas pode ser um processo oneroso 

em função do grau de contaminação do efluente, uma vez que as variáveis de qualidade 

estão a cima do valor recomendado. Logo, vários processos como: sedimentação, 

filtração, coagulação, floculação, decantação ou flotação, desinfecção e correção de pH, 

devem ser executados. Contudo, a reutilização dessas águas, mesmo que onerosa,  

previne uma possível escassez de água no campus e torna o restaurante modelo de 

sustentabilidade. 
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