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Apresentação 
 
 
 
 

A idéia deste livro nasceu na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE) 
através de palestras oferecidas aos empresários pela Regional de Cumbica da ACE no Hotel 
Cezar Park. O assunto foi discutido pelo Dr. Adriano Austricliano Aleixo Costa, diretor da 
Regional de Cumbica, Dr. Plinio Grisolia, Dr. Plinio Tomaz e sr. Albino. 

O objetivo foi de orientar os empresarios nas atitudes a serem tomadas, pois 
normalmente as pessoas ficam perdidas e tomam atitudes apressadas e depois vão ver que 
poderia ter feito outra coisa. 

Através das inúmeras palestras, cursos e discussões com amigos especializados no 
assunto é que cheguei a conclusão simples das quatro atitudes básicas para a economia da 
água que são: 

1. Peças que economizam água 
2. Medição individualizada e monitoramento do consumo 
3. Aproveitamento de água de chuva 
4. Reúso de esgotos 
 

Primeiramente antes de aproveitar água de chuva ou de reúso é trocar as peças 
existentes por aquelas que economizam água. Outra atitude é instalar medidores setoriais e 
monitorar o consumo e somente após estas atitudes é que devemos aproveitar a água de 
chuva e o reúso. 

Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder contribuir 
na procura do conhecimento com a publicação deste livro. 
 

Guarulhos, fevereiro de 2014 
Engenheiro civil Plínio Tomaz 

                                 Diretor de Recursos Hídricos da ACE Guarulhos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guilherme de Occam argumentava, em todos os seus escritos, que “é perda de tempo empregar 

vários princípios para explicar fenômenos, quando é possível empregar apenas alguns”. 
Fonte: História da Teologia Cristã - Roger Olson 
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    Agua: pague menos 
 A melhor maneira de o usuário da rede pública de abastecimento de água potável 
diminuir o seu consumo mensal, isto é, pagar menos, é tomar uma das quatro atitudes ou 
várias delas  na seguinte sequência: 

1. Atitude: usar peças que economizam água 

2. Atitude: medição individualizada e monitoramento do consumo 

3. Atitude: aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis 

4. Atitude: reúso de esgotos usando tratamento terciário como MBR 

 Vamos expor a primeira atitude que é usar peças que economizam água, 
que possuem a vantagem de se economizar água automaticamente. Assim quando 
uma peça se utiliza de uma bacia com 6,8 L/descarga ao invés de uma bacia de 12 
L/descarga, está automaticamente  economizando água. 

1ª Atitude- Peças que economizam água 

1.  Objetivo 

 A primeira atitude de autoridade que quer economizar água é a instalação de peças 
que economizem água, sem criar problemas com a segurança da qualidade da água e já 
começaram a ser vendidas no Brasil desde 1995.  Desta maneira uma caixa de descarga 
com capacidade de 6,8 L/descarga irá economizar água quer você queira ou não. 

 Na Tabela (1) estão alguns valores usados nos Estados Unidos e adaptados para o 
Brasil para as peças sanitárias mais importantes. 

 O chuveiro nos Estados Unidos trabalha com no máximo 10 L/min de vazão, 
enquanto que no Brasil devemos usar chuveiro com vazão de 7 L/min, mas existem 
chuveiros no nosso pais que chegam a 120 L/min o que é um absurdo sendo que o 
máximo maximorum deveria ser de 15 L/min. 
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Tabela 1- Valores de consumo de água em equipamentos hidráulicos 
recomendados para o Brasil 

Equipamentos hidráulicos Consumo máximo permitido 

Bacia sanitária residencial 6,8 Litros/descarga (Brasil) 

Mictório 3,8 L/descarga 

Chuveiro 7 L/min 

Torneira de lavatório 4 L/min 

Torneira de cozinha 6 L/min 

2 Caixa de descarga para 6,8 L/descargas 
 Para economizar água, a caixa de descarga consome de 6,8 L/descarga  conforme 
Figura (1) e sempre devemos considerar uma perda de água a mais de 5% devido a 
vazamentos. 
  

 
 

Figura 1- Caixa de descarga  para bacias sanitárias de 6,8 L/descarga  
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Tabela 2- Caixas de descargas recomendada pela firma Docol. 
Nota: lembro que a Docol não fabrica bacias sanitárias. 
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Figura 2 – Bacia sanitaria suspensa e caixa de descarga embutida na parede. 

Fonte: Docol. 
 
 
 

 
A tendência moderna no mundo e já está começando na Europa é se fazer 

caixa embutida na parede e não mais caixa acoplada. As bacias podem se assente 
sobre o piso ou embutidas como se pode ver na Figura (2). 
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 Na Figura (2) temos descarga com dual flush, sendo um para urina com 3 
L/descarga e outro para fezes com 6,8 L/descarga 
 

 
 

Figura 2-Descarga par 3 L/descarga e 6,8 L/descarga 
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3 Arejadores  
Existem três modelos: autolimpante, econômico e vazão constante. O arejador 

autolimpante conforme Figura (3) garante um jato de água suave e confortável mesmo 
quando há uma grande quantidade de impurezas na água. Este modelo pode ser utilizado 
universalmente e quase não necessita de manutenção. 

O arejador econômico proporciona uma economia de até 50% de água. Enquanto 
um arejador normal dispensa 15 litros de água/min a 30 mH20 (300 kPa), o modelo 
Econômico reduz esta vazão para aproximadamente 3 litros/minuto, sem perda de conforto. 

 

Figura 3- Arejador (ampliado)  de água  
 
O arejador de vazão constante mantém a vazão da água em 6 L/min 

independentemente da pressão, garantindo economia de água e energia se perda de 
conforto. 
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4 Torneiras de acionamento automático 

Acionamento hidromecânico com leve pressão manual (Figura 4); Conceito mundial 
de higiene e economia; Fechamento automático sem intervenção do usuário; Controle de 
higiene e consumo de água; Fácil instalação e manutenção; Dispensa adaptações no sistema 
hidráulico; Design moderno, resistente a depredações; Acabamento cromado. Aplicações: 
Restaurantes, hotéis, indústrias, shoppings, escolas, universidades, rodoviárias, aeroportos, 
banheiros públicos. Consultórios médicos e dentários, clínicas, laboratórios, hospitais, 
centros de saúde, bares, lanchonetes, indústrias de alimentos, cozinhas industriais. 

 
 
 

 
Figura 4- Torneira de acionamento automático da Docol 

 
A torneira de acionamento automático tipo Pressmatic, muito usado em shoppings e 

Aeroportos tem tempo de fechamento de 8 segundos e descarga de 0,5 litros a 0,75 litros. A 
regulagem deve ser feito com o registro regulador onde se acha a vazão mais confortável 
para o usuário. Na ponta da torneira temos um  arejador autolimpante que dá a impressão 
de haver mais água do que realmente há.  Existem torneiras especiais feitas de aço para uso 
em lugares de grande movimento como shopping. 

Existe também torneiras Docoltronic com acionamento por sensor de raios infra-
vermelho acionado por uma pilha pequena (não é ligado a eletricidade). 
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5 Registro regulador 
A fim de regular a vazão de torneira, misturador, bidê e outros aparelhos, 

proporcionando economia de água são usado os reguladores de água. Possuem filtro para 
detenção de detrito. Podem ser de latão  ou plástico. 

Substitui os registros convencionais de torneiras e misturadores para lavatórios e 
bidês, máquinas de lavar roupa e louça ou em outros aparelhos. 
 
 
 
 

 
 

Figura 5- Registro regulador de vazão  

 
Figura 6 –Regulador de vazão 
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6 Torneira com sensor que abre automaticamente (Docol) 

A torneira é alimentada por bateria de 9 volts.  
Por segurança, fecha automaticamente após 1,0 s.  
Possui led interno na lente que indica quando a bateria está fraca. 

 
 

Figura 7- Torneira com sensor que abre automaticamente (Docol) 
 

 
 

Figura 8- Sensor com acionamento por eletricidade 
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Figura 9- Sensor com acionamento à bateria 
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7 Misturador de água fria e quente (Docol) 

Acionamento hidromecânico com leve pressão manual Figura (10), economia de 60 
para 24 litros de água/banho resistente a depredações, acabamento cromado, com controle 
de vazão para ajuste da temperatura da água (Chuveiro Elétrico), com misturador para 
ajuste da temperatura da água (Aquecedores de Acumulação).  

Aplicações: hotéis, indústrias, escolas, universidades, hospitais, clubes, alojamentos.  
Cada vez que se aperta o botão do chuveiro, sai água durante 35 segundos. Não é o 

chuveiro elétrico. 
Nos Estados Unidos as pesquisas (Dziegielewski, março 2000) mostraram que é 

consumido cerca de 43,9 litros de água/banho. 
 

Figura 10-Misturador de água quente e fria da Docol 
 
8 Máquinas de lavar pratos e roupas 

As máquinas de lavar pratos e roupas consomem bastante água, bem  como  energia  
elétrica,  relativa  ao  volume   aquecido. As máquinas de lavar pratos têm em média 0,10 
carga/dia/pessoa. 

Estão se fazendo cada vez mais, máquinas de lavar pratos que usam o menor 
volume de água, assim a “Enxuta” gasta 18 litros na lavagem completa dos pratos. Nos 
Estados Unidos é comum máquinas de lavar pratos que gastam 38 litros. 
 
    -  máquina de lavar pratos     0,10 carga/pessoa/dia (Dziegielewski, março 2000) 
    -  máquina de lavar pratos     18 (Brasil) a 38 litros/ciclo (Dziegielewski, março 2000) 
     As  máquinas  de  lavar roupa têm em  média 0,37 carga/dia/pessoa (Dziegielewski, 
março 2000). O consumo de água varia de 100 litros/ciclo até 153,5 litros/ciclo. Uma 
máquina moderna de lavar roupa (Brastemp) gasta 100 litros no ciclo completo. A máquina 
de lavar roupa gasta  cerca de  4  vezes mais que a máquina de lavar  pratos. 
    - máquina de lavar roupa   100 (Brasil) a 153,5 litros/ciclo (Dziegielewski, março 2000) 
    - máquina de lavar roupa   0,37 carga/pessoa/dia (Dziegielewski, março 2000) 
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Capítulo 2 
 

Medição individualizada e Monitoramento do consumo  
 
 
 
Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo 
consumo de águas contaminadas e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças 
relacionadas com a água. 
Agenda 21 
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Capítulo 2 – Medição individualizada e monitoramento do consumo  
 
2.1 Introdução 
 As tarifas de água e esgotos sanitários estão ficando cada vez mais caras e não há até 
o momento, meios para os preços abaixarem. A solução é procurar diminuir o consumo e usar 
medidas não convencionais como aproveitamento de água de chuva e reúso. 
 Vamos mostrar neste trabalho, método científico para diminuição do consumo 
principalmente para grandes consumidores de água no comércio e indústria  
 São necessarios a medição individualizada de apartamentos ou das varias seções da 
indústria e depois o monitoramento do consumo 
 
2.2 Medição individualizada  
 Medição individualizada é o uso de medidores individuais para abastecimento de 
apartamentos, condomínios e trailers, nos quais a água é cobrada por um medidor 
principal ou pelos medidores individuais, isto é, os submedidores. A medição 
individualizada pode ser usada nas categorias doméstica, comercial e industrial, ou ainda 
em bases militares. 

Os submedidores permitem a cobrança individual. O sistema de energia elétrica é 
individualizado, como também no futuro será o da água. O uso do submedidor reduz o 
consumo entre 15% e 30%, o que é uma medida importante para a conservação da água. 
 Os medidores individuais podem ser usados em um prédio de apartamentos ou 
numa planta industrial onde existem várias seções independentes uma da outra. 
 
 
2.3 Economia de água em instalações comerciais e industriais  
 Para melhor orientar a economia ou conservação da água em instalações comerciais e 
industriais é necessário que se aplique o conceito que iremos expor abaixo. 

O ambiente em que procuramos fazer a conservação da água é dentro de uma 
instalação comercial ou industrial que receberá o nome genérico de indústria. 

A indústria pode possuir uma ligação de água do serviço público e um reservatório e 
daí a água é distribuída para vários setores.  É como se fosse um sistema de abastecimento 
municipal, em que a água vai para um grande número de usuários. Cada setor da indústria 
deverá possuir um medidor, pois, como diz Lord Byron, só se conhece um problema quando 
se consegue medir. 

 
Sistema é um conjunto de elementos ligados por um conjunto de relações. 
O Sistema de Abastecimento de Água dentro da indústria tem os seguintes caracteres 

estruturais. Podemos possuir sistema com água fria e com água quente. 
Limites: é a definição da fronteira do sistema. Uma indústria poderá possuir um sistema 

de abastecimento de água ou vários sistemas e estes sistemas poderão ainda estar 
interligados fisicamente. 

Reservatório: é onde se acumula a água. O sistema de abastecimento poderá possuir 
um reservatório ou ser alimentado através de outro sistema. 

Elementos: são os componentes do sistema que podem ser separados por categorias 
ou grupos. São os consumidores de água, como caldeiras, torres de resfriamento, água para 
cozinhas, água para banheiros, etc. 

Redes de tubulações: possibilita o abastecimento de água do reservatório para os 
elementos do sistema. 
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Os caracteres funcionais do Sistema de Abastecimento de Água são 
Vazões: é o fluxo da água que sai do reservatório e vai para os elementos do sistema. 

As unidades podem ser: L/s, m3/h, m3/dia, m3/mês. 
Válvulas reguladoras (registro de gaveta): controlam o abastecimento de cada 

elemento, podendo aumentar ou diminuir a vazão. 
Medidores (hidrômetros): medem a vazão de saída do reservatório, sendo neste caso o 

hidrômetro denominado de Master, ou seja, o principal e medem a vazão que cada elemento 
abastece. 

Retroação (feedback): é a comparação das vazões de entrada com as vazões de saída, 
para manter o equilíbrio das mesmas. 

Válvula de retenção: evita o refluxo da água.  
O Sistema de Abastecimento de Água é aberto.  A água entra no sistema e vai para o 

reservatório e de lá distribui pela rede para os elementos e destes vai para o consumo direto, 
abastecendo caldeiras, torres de resfriamento etc. A energia elétrica também entra no sistema 
para acionar bombas centrífugas ou booster na rede de tubulações. 

Entrando a água no reservatório e sendo esta distribuída na rede de tubulação, o 
sistema se manterá em equilíbrio dinâmico, com garantia contínua de fluxo da água e de 
energia elétrica. 

No equilíbrio é visível, o nível do reservatório. É o efeito macroscópio. 
O efeito microscópio é invisível. Assim, a soma de vazões que abastece os elementos 

deve ser a vazão de saída. 
A Figura (2.1) mostra o esquema de distribuição de água numa indústria nos elementos 

(A, B, C, D,..). Em cada elemento será instalado um hidrômetro e verificada somatória das 
vazões.  

Em cada elemento será verificado o consumo de máquinas, etc e comparar depois com 
o consumo real. 

 
Figura 2.1 - Esquema da distribuição de água na indústria nos elementos (A,B,C,D,...) 
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2.4 Atividades 
 
Objetivo 

Estabelecemos prazos: a economia de água em todos os elementos do sistema de 
abastecimento de água, devendo ser reduzido o volume mensal de água, por exemplo, em 
27% no prazo de 8 meses. 
 
Treinamento de pessoal 

Através de palestras deverá ser mostrado a todos a necessidade de economia de água 
do ponto de vista financeiro e da conservação da água. Deverá ser entregue apostila e 
projeções sobre a metodologia que será aplicada (motivação). 
 
Seleção dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Deverão ser decidido as prioridades para cada Sistema de Abastecimento de Água. 
 
Instalação de medidores, válvulas reguladoras e válvulas de retenção. 

No Sistema de Abastecimento de Água prioritário deverá ser instalado o hidrômetro 
Master, isto é, o hidrômetro principal e os outros medidores bem como válvulas reguladoras 
de vazão para permitir o controle do fluxo da água e válvulas de retenção para evitar o retorno 
da mesma.  
 Os medidores e válvulas poderão possuir acionamento manual ou a distância com ou 
sem fios (telemetria).  
 Nota: quando se separa um determinado setor deverão ser verificados os catálogos de 
consumo das máquinas e equipamentos, para depois poder conferir com o consumo real 
medido no medidor. Poderão ser achados máquinas ou equipamentos que estão gastando 
bem mais água do que exigido. 
 
Leitura dos medidores  

Deverá ser feita aproximadamente por uns três meses a leitura do medidor Master e 
dos sub-medidores dentro do Sistema de Abastecimento de Água escolhido. 
 
Localização de vazamentos visíveis e invisíveis na rede do Sistema de Abastecimento 
de Água 

Para a localização dos vazamentos invisíveis na rede poderá ser contratada uma firma 
que utiliza equipamentos eletrônicos para localizar fugas de água. Os vazamentos deverão 
ser reparados. 
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2.5 Estabelecimento de prioridades dos elementos dentro do Sistema de Abastecimento 
de Água 

Dentro do Sistema de Abastecimento de Água escolhido, deverá ser estabelecido 
prioridades para as medidas de conservação da água, levando em conta dois conceitos: 
facilidade de resolver o problema e grande consumo de água. 
 
2.6 Auditoria final 

Verificar a economia real atendida e verificar os custos despendidos fazendo o pay-
back, verificando em quantos meses se paga o investimento feito. Usar n Região 
Metropolitana de São Paulo US$ 4,0/m3 para a tarifa de água e US$4,0/m3 para tarifa de 
esgoto sanitário. 
 
Revisão do objetivo 

Após a auditoria deverá ser estabelecido novo objetivo e começar novamente. 
 

2.7 Estudo do caso: reduzir as despesas com água potável e esgoto sanitário em uma 
indústria de alimentação. 

As variações de consumo das indústrias são muito grandes, mesmo considerando uma 
determinada categoria. Isto se deve ao maquinário existente, tecnologia aplicada, etc. 

A melhor maneira para se diminuir o consumo de água dentro de uma indústria, é 
conhecer o consumo de água de cada setor da mesma. Na indústria de alimentos, por 
exemplo, o uso da água está aproximadamente assim distribuído, conforme Tabela (2.1): 
 

Tabela 2.1 - Uso da água em 5 indústrias de alimentos em Denver, Colorado 
Uso da água  Uso da água em porcentagem
Água de processo 12,7% 
Água para lavagem  41,9% 
Água para lavanderia 0,1% 
Água para resfriamento e aquecimento 19,1% 
Água para resfriamento s/ reaproveitamento. 14,4% 
Consumo doméstico 3,3% 
Desperdício e vazamentos de água 7,6% 
Outros usos da água 0,9% 
Uso total da água = 100,0% 

                                 Fonte: AWWA, 1995 in Tomaz, 2000 - Previsão de Consumo de Água 
 

Elaboramos no ano 2000 um livro denominado “Previsão de Consumo de Água” para 
consumos residenciais, comerciais, industriais e públicos. Assim para a indústria de alimentos 
e produtos similares, o consumo médio é de 1773 litros/dia/empregado (Dziegielewski,1996) e 
conforme o Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) de Portugal, para confeitaria o consumo é 
de 694 litros/dia/empregado.  

Como se pode verificar existe uma grande variação de consumo. Considerando o 
consumo médio mensal da indústria de alimentação de 12.797 m3 e 450 funcionários a quota 
per capita será 948 litros/dia/funcionário.  

Deverá ser provisoriamente admitido uma meta como, por exemplo, atingir 694 
litros/dia/empregado, o que significa que teremos que atingir uma economia de água em 
volume de 27% em um prazo de oito meses. 
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2.8 Métodos não convencionais 
Após estas medidas deverão ser estudados métodos não convencionais, como o 

aproveitamento de águas de chuvas e o aproveitamento dos esgotos tratados (reúso).  
As águas de chuvas podem ser usadas na rega de jardins, lavagem de pátios e uso em 

bacias sanitárias, devendo ser construído cisternas para armazenamento da mesma.  
O aproveitamento dos efluentes dos esgotos sanitários tenderá a diminuir o volume de 

esgoto a serem lançados na rede pública.  
 
2.9 Bibliografia 
-TOMAZ, PLÍNIO. Conservação da água. Editora Parma, Guarulhos, 1999, 294 p. 
-TOMAZ, PLÍNIO. Economia de água. São Paulo, Navegar, 2001, 112p. ISBN 85-87678-09-4. 
-TOMAZ, PLÍNIO. Previsão de consumo de água. São Paulo, Navegar, 2000, 250 p. ISBN: 85-
87678-02-07. 
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Capítulo 3-Aproveitamento de água de chuva de cobertura em área urbana para 
fins não potáveis   

 
3.1 Apresentação 
Uma análise moderna e completa dos sistema de abastecimento de água necessita da 

apreciação de  quatro recursos hídricos: água de superfície (rios e lagos), água subterrânea (poços 
tubulares profundos), reúso de água (black water ou graywater) e aproveitamento de água de chuva 
(de cobertura e para fins não potáveis.  

Para  reúso infelizmente ainda não temos normas da ABNT, mas para aproveitamento de água 
de chuva temos a NBR 15.527/07 da qual fomos coordenador. A dessalinização da água do mar está 
inclusa na água de superfice. 

A importância da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  
conhecida como Green Building acrescenta um novo valor à água de reúso e ao aproveitamento da 
água de chuva em usos não potáveis, economizando a água potável em usos menos nobres e na 
irrigação. 

 
3.2 Histórico 

Aproveitamento da água de chuva é feito desta a antiguidade. O primeiro registro que se tem do 
uso da água de chuva é verificado na pedra Mohabita, data de 830 aC, que foi achada na antiga região 
de Moab, perto de Israel. Esta reliquia traz determinações do rei Mesa, de Moab, para a cidade de 
Qarhoh, denre as quais destaca-se “...para que cada um de vós faça uma cisterna para si mesmo, na 
sua casa” 

A Fortaleza dos Templarios localizada na cidade de Tomar em Portugal em 1160 dC, era 
abastecida com água de chuva. 

 
 

Figura 3.1- Fortaleza dos Templarios; cidade de Tomar, Portugal, construida em 1160 
 
Os principais motivos que levam à decisão para se utilizar água de chuva são basicamente os 

seguintes: 
 Conscientização e sensibilidade da necessidade da conservação da água 
 Região com disponibilidade hídrica menor que 1200m3/habitante x ano 
 Elevadas tarifas  de água das concessionárias públicas. 
 Retorno dos investimentos (payback) muito rápido 
 Instabilidade do fornecimento de água pública 
 Exigência de lei específica 
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 Locais onde a estiagem é maior que 5 meses 
 Locais ou regiões onde o índice de aridez seja menor ou igual a 0,50. 

 
O aproveitamento de água de chuva não pode receber o termo reúso de água de chuva e nem 

chamado de reaproveitamento. O termo reúso é usado somente para água que já foi utilizada pelo 
homem em lavagem de mãos, bacia sanitária, lavagem de roupas, banhos, etc. Reaproveitamento é 
semelhante ao reúso, significando que a água de chuva já foi utilizada e portanto, não está correto. 
 
 3.3 Objetivo 

Objetivo é fornecer diretrizes básicas para o aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas 
para fins não potáveis para os seguintes usos: 

 descargas em bacias sanitárias,   
 irrigação de gramados e plantas ornamentais,  
 lavagem de veículos,  
 limpeza de calçadas e ruas,  
 limpeza de pátios,  
 espelhos d’água e  
 usos industriais. 
Salientamos que a água de chuva será usada para fins não potáveis, não substituindo a água 

tratada e desinfectada com derivado cloarado, com fluor e que pode ser usada para banhos, comida 
ou  ingerida, distribuida pelas concessionárias públicas. 

Não incluimos a lavagem de roupa e piscinas devido ao problema do parasita Cryptosporidium 
parvum que para removê-lo precisamos de filtros lentos de areia. 
 
3.4 Definições 

As seguintes definições são importantes para o entendimento do aproveitamento de água de 
chuva e a visualizaçao da Figura (2) onde aparece o esquema de aproveitamento de água de chuva. 
Água de chuva 

É a agua coletada durante eventos de precipitação pluviométrica em telhados inclinados ou planos 
onde não haja passagem de veículos ou de pessoas. As águas de chuva que caem nos pisos 
residenciais, comerciais ou industriais não estão inclusas no sistema proposto. 

 

 
Figura 3.2- Esquema de aproveitamento de água de chuva 

 
Água não potável 

Entende-se por não potável aquela que não atende a Portaria nº. 518/2004 do Ministério da Saúde 
 
Área de captação 

Área, em metros quadrados, da projeção horizontal da superfície onde a água é captada.  
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Coeficiente de runoff (C) ou escoamento superficial 
      Coeficiente que representa a relação entre o volume total escoado e o volume total precipitado. 
 
Conexão cruzada 
         Qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas 
tubulações das quais uma conduz água potável e a outra água de qualidade desconhecida ou não 
potável. 
 
Demanda 
          A demanda ou consumo de água é a média anual, mensal ou diário, a ser utilizado para fins não 
potáveis num determinado tempo  
 
First flush 

 Após três dias de seca vai-se acumulando nos telhados, poeiras, folhas, detritos, etc e é 
aconselhável que esta primeira água seja descartada (first flush). Conforme o uso destinado às águas 
de chuvas pode ser dispensado o first flush dependendo do projetista. 

 As pesquisas feitas mostram que o first flush varia de 0,4 L/m2 de telhado a 8 L/m2 de telhado 
conforme o local. Na falta de dados locais sugere-se o uso do first flush no valor de 2 L/m2 de área de 
telhado. 
 
Suprimento 

Fonte alternativa de água para complementar o reservatório de água de chuva. Pode ser água da 
concessionária pública dos serviços de água, poço tubular profundo, caminhões tanques, etc. 
 
Reservatório intermediário 

Local onde pode ser armazenada a água de chuva para ser utilizada. Se água de chuva for clorada 
deverá ter tempo de contato  mínimo de 15min dentro do reservatório intermediário. 
 
3.5 Calhas e condutores 

As calhas e condutores horizontais e verticais devem atender a ABNT NBR 10844/89 sendo que 
tais dimensionamento são baseados em vazões de projeto que dependem dos fatores meteorológicos  
e do periodo de retorno escolhido.  

Estas vazões não servem para dimensionamento dos reservatórios e sim para o dimensionamento 
dass calhas e condutores (verticais e horizontais). 

 
 Devem ser observados o período de retorno escolhido (Tr), a vazão de projeto e a intensidade 

pluviométrica. Recomenda-se Tr=25anos. 
 Nos condutores verticais ou nos condutores horizontais pode ser instalado dispositivos 

fabricados ou construidos in loco para o descarte da água do first flush ou para eliminação 
de folhas e detritos. O dispositivo ou a construção poderá ter operação manual ou 
automática sendo recomendado a operação automatica. 

 O dispositivo de descarte de água do first flush deve ser dimensionado pelo projetista. Na 
falta de dados recomenda-se no mínimo 2 mm, ou seja, 2 litros/m2 de telhado. 

 Caso se julgue conveniente poderão ser instaladas telas ou grades para remoção de detritos. 
 
Vazão na calha 

Conforme NBR 10844/89 a vazão na calha é dada pela equação: 
Q= I x A / 60 

Sendo: 
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Q= vazão de pico (litros/min) 
I= intensidade pluviométrica (mm/h)  
A= area de contribuição (m2) 

Os períodos de retorno comumente adotado é Tr=25anos para cidades acima de 
100.000habitantes (Ilha de Calor). Para a RMSP adotamos o mínimo: I=200mm/h. 
 
Dimensionamento da calha 

É usado para dimensionamento da calha a fórmula de Manning: 
Q=60000 x (A/n) x R (2/3) x S 0,5 

Sendo: 
Q= vazão de pico (L/min) 
A= área da seção molhada (m2) 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Para concreto n=0,013 e para plástico n=0,011. 
R= raio hidráulico= A/P 
P= perímetro molhado (m) 
S= declividade da calha (m/m) 
 
Condutores horizontais 

Os condutores horizontais de seção circular que geralmente são assentados no piso podem 
ser dimensionados usando  a fórmula de Manning para seção máxima de altura 0,66D ou usar a 
tabela da ABNT e declividade mínima de 0,5% (0,005m/m) 
 
6. Reservatórios ou cisternas 

Deverá ser analisada as séries históricas e sintéticas das precipitações locais ou regionais. 
sendo aconselháel no mínimo um período de 10 anos de dados a serem analizados.  
 Os reservatórios ou cisternas conforme Figura (3.3) podem ser: enterrados, semi-enterrado, 

poiado ou elevado. Os materiais podem ser concreto, alvenaria armada, materiais plásticos 
como polietileno, PVC, fibra de vidro e aço inox. Sempre serão vedados a luz solar. 

 Os reservatórios devem ser construidos como se fosse para armazenamento de água potável 
devendo serem tomadas os devidos cuidados para não contaminar a água de chuva coletada dos 
telhados.  

 
                   Figura 3.3- Reservatório de aço inox apoiado, observando o filtro metálico 
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 Devem ser considerados no projeto do reservatório: extravasor, descarga de fundo ou 
bombeamento para limpeza, cobertura, inspeção, ventilação e segurança. 

 O reservatório quando  alimentado com água de outra fonte de suprimento de água,  deve 
possuir dispositivos que impeçam a conexão cruzada. 

 O volume de água de chuva aproveitável depende do coeficiente de runoff, bem como da 
eficiência do sistema de descarte do first flush, sendo calculado pela seguinte equação: 

       V= P x A x C x η fator de captação  

Onde: 
V= volume anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável, em litros; 
P= precipitação média anual, mensal ou diária, em milímetros; 
A= área de coleta, em metros quadrados; 
C=coeficiente de runoff. Normalmente C=0,95 
 η fator de captação  = eficiência do sistema de captação, levando em conta o descarte do first flush. 

A eficiência do first flush ou do descarte de filtros e telas variam de 0,50 a 0,90. 
Um valor prático quando não se têm dados é adotar:      C x η= 0,80 

   O volume dos reservatórios devem ser dimensionados com base em critérios técnicos e 
econômicos, levando em conta as boas práticas da engenharia 
 Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados com solução de derivado clorado, no 

mínimo uma vez por ano de acordo com a ABNT NBR 5626/98. 
 O volume não aproveitável da água de chuva, pode ser lançado na rede de galerias de águas 

pluviais, na via pública ou ser infiltrado total ou parcialmente, desde que não haja perigo de 
contaminação do lençol freático. 

 A descarga de fundo pode ser feita por gravidade ou por bombeamento. 
 A água reservada deve ser protegida contra a incidência direta da luz solar e calor, bem 

como de animais que possam adentrar o reservatório através da tubulação de extravasão. 
 
7. Instalações prediais  
 As instalações prediais de água fria devem atender a ABNT NBR 5626/98, principalmente  

quanto as recomendações de separação atmosférica, dos materiais de construção das 
instalações, da retrossifonagem, dos dispositivos de prevenção de refluxo, proteção contra 
interligação entre água potável e não potável, do dimensionamento das tubulações e limpeza e  
desinfecção dos reservatórios, controle de ruídos e vibrações. 

 As tubulações e demais componentes devem ser claramente diferenciadas das tubulações de 
água potável. Pode ser usado cor diferentes ou tarja plástica enrolada no tubo.  

 Diferentes sistemas de distribuição de água fria, sendo um para água potável e outro para 
água não potável devem existir em qualquer tipo de edificação, evitando a conexão cruzada 
e obedecendo a ABNT NBR 5626/98. 

 Os pontos de consumo, como por exemplo uma torneira de jardim, devem ser identificados 
com placa de advertência com a seguinte inscrição “água não potável” e advertência visual 
destinada a pessoas que não saibam ler e a crianças.  

 Recomenda-se que hajam dois reservatórios, sendo um para água potável e outra para água 
não potável que será usado para o aproveitamento da água de chuva. 
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3.6 Qualidade da água 

Os padrões de qualidade do sistema de água de chuva para água não potável no ponto de 
uso é opção do projetista podendo conforme a situação podendo ser exigido cloração ou não ou até 
adotar a Tabela (3.1) para monitoramento do sistema de aproveitamento de água de chuva. 

 
Tabela 3.1 – Parâmetros de qualidade de água para uso não potável 

Parâmetro Análise Valor 
Coliformes totais semestral 

 
Ausência em 100 mL 

Coliformes termotolerantes semestral 
 

Ausência em 100 mL 

Cloro residual livre mensal 0,5 a 3,0mg/L 
Turbidez mensal < 2,0 uT, para usos menos restritivos < 5,0 uT. 
Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum 
corante, ou antes, da sua utilização). 

mensal < 15 uH 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 
 redes de distribuição, caso necessário. 

mensal pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação de aço carbono ou 
galvanizado.  

NOTAS 
 uT é a unidade de turbidez. 
uH é a unidade Hazen. 
  
 Não se recomenda em hipótese alguma a transformação da água de chuva em água 

potável em áreas urbanas. A água fornecida pela concessionária é insubstituível.  
 Para desinfecção, a critério do projetista, pode-se utilizar hipoclorito de sódio,  raios 

ultravioleta, ozônio e outros. Em aplicações onde é necessário um residual desinfetante 
deve ser usado hipoclorito de sódio devendo o  cloro residual livre estar entre 0,5 mg/l e 3,0 
mg/l. 

 No caso de  água de chuva ser utilizada para lavagem de roupas ou piscina deve ser 
precedido de filtros lentos de areia para remoção de parasitas, como por exemplo o 
Crypstoridium parvum.  

 Para se ter uma idéia dos preços de análises informamos que  para coliformes totais e 
termotolerantes o custo é de R$ 40,00/ amostra. Para cor aparente, turbidez e cloro residual 
livre o custo é de R$ 20,00/amostra conforme Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. 
 
Konig, 2007 informa que a norma alemã não existe nenhuma recomendação legal para 

qualidade da água de chuva e nem de monitoramento, entretanto recomenda expressamente que a 
qualidade das águas de chuvas sejam mantidas conforme a Tabela (3.2). 

 
Tabela 3.2- Limites recomendados pelo dr. Klaus W. Konig da Alemanha em 2007 

Parâmetros Limites Limites 
Coliformes totais 0/0,001mL < 100/mL 
Escherichia coli 0/ 0,1mL <10/mL 
Pseudomonas aeruginosa 0/ 1,0mL < 1/mL 
DBO7 < 5 mg/L  

 
Konig, 2007 cita ainda para o tratamento de águas cinzas claras o uso do Reator Biológico de 

Contato (RBC) conhecido comumente como Biodisco. 
 

Recomendações para grandes sistemas com água de pavimentos 
Konig, 2007 informa que para grandes sistemas de aproveitamento de água de chuva e águas 

cinzas claras onde se usa água de chuva de pavimentos, deve ser demonstrado que o sistema atende 
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aos padrões de qualidade para que se evite a contaminação da água com inoculação na água de 
coliformes de 105 a 106 bactérias/mL medidas no sistema de entrada. 

Outra medida necessária é colocar um corante na água para ver se não há conexão cruzadas. 
 Konig, 2007 recomenda ainda que pelo menos uma vez por ano sejam feitas análises por 

laboratório qualificado para atender as recomendações de qualidade. 
 O sistema deverá ser seguro de contaminação para as diversas situações. 
 

Lavagem de roupas 
Konig, 2007 informa ainda que a decisão de se utilizar a água de chuva para lavagem de roupas 

é uma decisão pessoal do projetista e de sua responsabilidade. Lembramos que a NBR 15527/07 não 
recomenda a lavagem de roupa com água de chuva a não ser que se use filtros lentos de areia. 

 
9. Bombeamento 
 Quando necessário o bombeamento, o mesmo deve atender a ABNT NBR 12214/92. 
 Devem ser observadas as recomendações das tubulações de sucção e recalque, velocidades 

mínimas de sucção e seleção do conjunto motor-bomba. 
 Pode ser instalado junto a bomba centrífuga, dosador automático de derivado clorado o qual 

convém ser enviado a um reservatório intermediário para que haja tempo de contato de no 
mínimo 15 min. 

 Um dosador automático de derivado clorado custa aproximadamente R$ 350,00. Poderá ser 
usado hipoclorito de sódio ou outro derivado clorado. 

 
10. Manutenção 
 Recomenda-se realizar manutenção em todo o sistema de coleta e aproveitamento de água 

de chuva conforme Tabela (3.3). 
Tabela 3.3- Sugestão de frequência de manutenção 

Componente Freqüência de manutenção 
Dispositivo de descarte do escoamento inicial automático Limpeza mensal ou após chuva de 

grande intensidade 
Calhas, condutores verticais e horizontais 2 ou 3 vezes por ano 
Desinfecção  com derivado clorado Manutenção mensal 
Bombas Manutenção mensal 
Reservatório Limpeza e desinfecção anual 

 
3.7. Dimensionamento do reservatório pelo Método de Rippl 

O método de Rippl geralmente superdimensiona o reservatório, mas é bom usá-lo para 
verificar o limite superior do volume do reservatório de acumulaçao de aguas de chuvas. 

Neste método pode-se usar as séries históricas mensais (mais comum) ou diárias. 
S (t) = D (t) – Q (t) 
Q (t)  = C x precipitação da chuva (t) x área de captação 
V = Σ S (t) , somente para valores S (t) > 0 
Sendo que : Σ D (t) < Σ Q (t) 

 
Onde: 
S (t)  é o volume de água no reservatório no tempo t; 
Q (t)  é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 
D (t) é a demanda ou consumo no tempo t; 
V é o volume do reservatório, em metros cúbicos; 
C é o coeficiente de escoamento superficial. 
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3.8. Método da simulação  
Para um determinado mês aplica-se a equação da continuidade a um reservatório finito: 
S (t) = Q (t) + S (t-1) – D (t) 
Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação 
Sendo que: 0 ≤ S (t) ≤ V 

Onde: 
S (t)  é o volume de água no reservatório no tempo t; 
S (t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t – 1; 
Q (t) é o volume de chuva no tempo t; 
D (t) é o consumo ou demanda no tempo t; 
V é o volume do reservatório fixado; 
C é o coeficiente de escoamento superficial. 
 
Nota: para este método duas hipóteses devem ser feitas, o reservatório está cheio no início da 
contagem do tempo “t”, os dados históricos são representativos para as condições futuras. 
 
3.9. Método prático do professor Azevedo Neto  
                O último trabalho do prof. Azevedo Neto foi aproveitamento de água de chuva em 1995.                   

V = [(P/2) / 12] x A x T 
Onde: 
P é a precipitação média anual  em milímetros; 
T é o número de meses de pouca chuva ou seca; 
A é a área de coleta, em metros quadrados; 
V é o volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, em litros. 
 
3.10. Confiança 
 

Confiança = (1 - Pr) 
Recomenda-se que os valores de confiança estejam entre 90% a 99%. 

Pr = Nr / N 
Sendo: 
Pr é a falha 
Nr é o número de meses em que o reservatório não atendeu a demanda, isto é, quando Vt = 0; 
N é o número de meses considerado, geralmente 12 meses; 
 
3.11. Dimensionamento do reservatório de autolimpeza 
 Na Figura (3.4) está um esquema do sistema de aproveitamento de águas pluviais onde 
aparece a caixa do first flush, ou seja, o reservatório de autolimpeza que funciona automaticamente. 

Sem dúvida a grande dificuldade é dimensionar o tamanho do reservatório em que a água do 
first flush será depositada para ser descartada, quando se supõe esta alternativa.  
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Figura 3.4- Esquema de funcionamento do reservatório de autolimpeza 
 
Uma maneira que encontramos para dimensionar a caixa de autolimpeza, isto é, que ela seja 

feita automaticamente sem a interferência humana é imaginarmos um reservatório que tenha o 
volume do first flush e que o esvaziamento do mesmo seja feito em 10min aproximadamente. 

O valor de esvaziamento de 10min, foi tomado empiricamente, pois este é o tempo que leva 
para que a água levar para ficar limpa. 

Usamos a equação do orifício: 
Q= Cd x A (2 x g x h)0,5 

Sendo: 
Q= vazão de saída do orifício (m3/s) 
G= aceleração da gravidade=g=9,81m/s2 
h= altura de água sobre o orifício (m). É a metade da altura da caixa. 
A= área da seção do orifício (m2) 
Cd= coeficiente de descarga do orifício=0,62 
 
3.12 Custos 

Os custos dos reservatórios variam com o material, com a solução escolhido da posição do 
reservatório e das condições locais. Estão inclusos nos custos o custo de calhas, condutores e bomba 
centrífuga. 

Na média o custo do reservatório varia de US$ 150/m3 a US$ 200/m3  de água reservada. 
C= 336 x V 0,85 

Sendo: 
C= custo do reservatório em US$ 
V= volume do reservatório em m3 

 
3.13 Previsão de consumo de água 

Há sempre uma grande dificuldade em se prever o consumo de água não potável para se usar a 
água de chuva. 

A Tabela (3.4) de Vickers, 2001 mostra as porcentagens dos tipos de uso residencial. Assim 
numa casa se gasta 27% da água nas descargas nas bacias sanitárias, 17% nos chuveiros, 22% na 
lavagem de roupa, etc. 



Livro: Agua pague menos 
Capitulo 03- Aproveitamento de água de chuva 

Engenheiro civil Plinio Tomaz         22 de fevereiro de  2014     pliniotomaz@uol.com.br 

 10

A média de consumo brasileiro é de 160 litros/diaxhabitante e, como pode ser verificado na 
Tabela (3.4), a economia de água potável seria de 27% se utilizarmos água de chuva apenas nas 
descargas de bacias sanitárias. 

 
Tabela 3.4- Tipos de usos e porcentagem de utilização de consumo interno de uma residência 

 
 

3.14. Qualidade da água de chuva 
Foi muito discutido na reunião da ABNT os parâmetros de qualidade de água de chuva que se 

devia adotar, pois não encontramos em nenhum texto estrangeiro ou mesmo na norma alemã nada 
sobre o assunto.  

Baseado na experiência do CIRRA, o dr. José Carlos Mierza apresentou  alguns parâmetros 
básicos que devem ser seguidos conforme o uso e dos perigos de contato humano com a mesma. 

Quando o uso for restritivo a norma recomenda que o cloro residual livre esteja entre 0,5mg/L 
a 3mg/L e que a sua verificação seja mensal. 

Quanto a turbidez deve ser menor que 5 uT (unidade de turbidez) e, em alguns casos mais 
restritivos, ser menor que 2 uT. 

A cor aparente deve ser menor que 15 uH (unidade Hazen) e deverá ser verificado 
mensalmente. 

Quanto a coliformes totais e termotolerantes deverão estar ausentes em amostras semestrais de 
100mL cada. 

No que se refere ao pH deverá estar entre 6,0 e 8,0. 
 
3.15. Filtros lentos de areia 

Os filtros lentos de areia foram os primeiros sistemas de filtração de abastecimento público. 
Os filtros cerâmicos, panos e em carvão foram criados antes. Os filtros lentos de areia caíram em 
desuso quando surgiram os filtros rápidos, mas devido a facilidade com que podem reter 
microorganismos, eles estão de volta.  

O objetivo é usar como água bruta a água de chuva precipitada em telhados e captada, 
melhorando sua qualidade, mas ainda a mesma continua sendo não potável. A idéia é dar uma 
melhoria qualitativa para fins de uso não potável. 

Iremos nos deter somente nos filtros lentos de areia descendentes, sendo aquele em que se 
forma uma camada de bactérias de mais ou menos 5cm chamada schmutzdeche que é responsável 
pelo incremento na retenção de impurezas muito finas.  

Na Figura (5) vemos um esquema de um filtro lento de areia. Notar que a água entra por cima 
e sai também por cima acima da camada do schmutzdeche.  

O regime de escoamento pode ser contínuo ou descontinuo como o aproveitamento de água de 
chuva. 
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Junto a superfície da camada de areia dos filtros lentos, após algum tempo de funcionamento 
dependendo da qualidade da água bruta, forma-se uma camada de impurezas, de natureza gelatinosa, 
compreendendo microorganismos aquáticos em grande quantidade em 5  a 15 dias.  

O fluxo da água deve ser regularizado a fim de não romper o biofilme que se forma. 
 
Taxa de filtração 

A camada filtrante é constituída por areia mais fina e a velocidade com que a água atravessa a 
camada filtrante é relativamente baixa. 

 As taxas de filtração geralmente ficam compreendidas entre 2m3/m2.dia (83litros/m2.hora) a 6 
m3/m2/dia (250 litros/m2.hora).  

O funcionamento recomendado de um filtro lento de areia é de 100 litros/m2. hora (0,1m3/m2 x 
h ou 0,1m/h). A Organização Pan-americana da Saúde, 2003 recomenda valor menor ou igual 0,2m/h 
(200 litros/m2 x h) 

 
 

Figura 3.5- Esquema de um filtro lento de areia lento descendente com entrada e saída 
por cima em nível superior a camada de areia.  

 
Salientamos que o filtro lento de areia não torna a água potável, pois para isto deverá 

atender a todos os requisitos da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. 
 

3.16 Avaliação do sistema de aproveitamento de água de chuva 
O sistema de aproveitamento de água de chuva é sustentável e para a avaliação usamos três 

métodos básicos: payback, relação beneficio/custo ≥ 1 e LCCA (lyfe cycle cost analysis) que é o 
método da análise da vida útil do sistema. 

Em média sistema de aproveitamento de água de chuva tem payback de no máximo 3 anos e 
relação Beneficio/Custo>1. Torna-se uma alternativa viável na maioria dos locais em análise LCCA 
de 20anos computando os custos de implantação, manutenção, operação, energia elétrica, substituição 
de equipamentos, etc usando o valor presente. 
 
3.17 Tarifas de esgotos 

Não há leis brasileiras e nem decretos a respeito das tarifas de esgotos com o uso água de 
chuva nos aparelhos sanitários. Sem dúvida a água de chuva que for encaminhada para a rede coletora 
de esgotos sanitários da concessionária pública deverá ser tarifada 
 
3.18 Filtro de piscina 

Os filtros de piscina são filtros de areia rápidos e conforme tese de doutoramento da prof. dra. 
Simone May da EPUSP em aplicação ao aproveitamento da água de chuva de telhado, os mesmos 
removem 100% dos coliformes totais e termotolerantes atentendo a NBR 15527/07. 

Para a remoção de protozoários como a Giardia e o Cryptosporidium é necessário filtros 
lentos de areia conforme o prof. dr. Jorge Macedo de Juiz de Fora. 
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3.19 Conclusão 
O aproveitamento da água de chuva deverá ser usado somente como água não potável e deve 

ser considerado como mais um recurso hídrico disponível como a água de reúso de águas cinzas 
claras, água de superfície e subterrânea.  
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Reúso de esgotos 
 
 
Promover a reciclagem e reutilização das águas residuais e dos resíduos sólidos. 
Agenda 21 

 
 
 

 
Guilherme de Occam argumentava, em todos os seus escritos, que “é perda de tempo empregar 

vários princípios para explicar fenômenos, quando é possível empregar apenas alguns”. 
Fonte: História da Teologia Cristã - Roger Olson 
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Capítulo 04- Reúso de esgotos 
 
4.1 Introdução 

Asano, 2001 diz que o reúso é  o desafio do século XXI em que haverá uma 
integração total dos recursos hídricos. Interpretando as afirmações de Asano os recursos 
hidricos no século XXI serâo: 

 Recursos superficiais 
 Recursos de águas subterrâneas 
 Aproveitamento de água de  chuva 
 Reúso de esgotos 

No mundo moderno do seculo XXI o planejamento de recursos hídricos não poderá 
esquecer o aproveitamento de água de chuva e o reúso de esgotos, além dos tradicionais 
recursos superficiais e subterrâneos. 

Segundo Asano, 1001 a água de reúso tem duas funções fundamentais: 
1. O efluente tratado vai ser usado como um recurso hídrico produzindo os 

benefícios esperados. 
2. O efluente pode ser lançado em córregos, rios, lagos, praias, com objetivo de 

reduzir a poluição das aguas de superfície e das águas subterraneas 
O fundamento da água de reúso é  baseado em três principios segundo Asano, 2001: 

1. A água de reúso deve obedecer a controle de qualidade para a sua aplicação, 
devendo haver confiabilidade na mesma. 

2. A saúde deverá ser protegida sempre. 
3. Deverá haver aceitação pública 
 

Reúso é o aproveitamento de água  previamente utilizada uma ou mais vezes, em 
alguma atividade humana, para suprir a necessidade de outros usos benéficos 
inclusive o original. 

O objetivo deste estudo é mostrar as soluções para reúso de esgoto sanitário local e 
regional em áreas urbanas. 

O reúso local destina-se a aqueles que se beneficiam na sua origem,  como o águas 
cinzas de uma casa que pode ser usada no próprio local para irrigação subsuperficial de 
gramados. 

O reúso regional são de grandes áreas e geralmente tem sua origem nas estações de 
tratamento de esgotos públicas que atingem o tratamento terciário e o distribuem até uma 
certa distância de onde é produzido através de redes especiais de água não potável (sistema 
dual de abastecimento: água potável + água não potável). 

Não trataremos em nenhuma hipótese de reúso da água para fins  potáveis. 
Mesmo os processos de infiltração de águas residuárias no solo não são 

recomendados até o presente momento a não ser quando usado o processo de membranas. 
No Japão foram feitas pesquisas e chegaram a conclusão que para áreas construidas 

maiores que 30.000m2 e/ou consumo maior que 100m3/dia de água não potável o reúso é a 
melhor opção e é mais vantajoso do que se usar água pública conforme Figura (1.1). 

Os custos no Japão são geralmente calculadas para pagamento da obra (amortização) 
em 15anos a um juros anuais de 6% e incluso os preços de manutenção e operação do 
sistema. 

 



                           Livro: Água pague menos 
Capitulo 04- Reúso de esgotos      

Engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   22/02/14 
 

 

4-4

 

 
Figura 4.1- Custos comparativos para reúso usando águas cinzas, águas de chuva e 

água pública. 
Fonte: Nações Unidas, 2007 

 
4.2 Conservação da água 

A American Water Works Association - AWWA em 31 de janeiro de 1993 definiu a 
conservação da água como as práticas, tecnologias e incentivos que aperfeiçoam a 
eficiência do uso da água.  

Um programa de conservação da água constitui-se de medidas e incentivos. 
 
4.3 Medidas e incentivos 

Medidas são as tecnologias e mudanças de comportamento, chamada de práticas, que 
resultam no uso mais eficiente da água. 

Incentivos de conservação da água são: a educação pública, as campanhas, a 
estrutura tarifárias, os regulamentos que motivam o consumidor a adotar as medidas 
específicas conforme Vickers, 2001. 

Como exemplo, o uso de uma bacia sanitária para 6,8 litros/descarga, trata-se de uma 
medida de tecnologia e a mudança de comportamento para que o usuário da bacia sanitária 
não jogue lixo na mesma, é uma medida prática. 

Os incentivos na conservação da água são as informações nos jornais, rádios, 
televisões, panfletos, workshops, etc, mostrando como economizar água. 

Uma tarifa crescente incentiva a conservação da água, um pagamento de uma parte do 
custo de uma bacia sanitária (rebate em inglês) é incentivo para o uso de nova tecnologia, 
como a bacia sanitária com 6 litros/descarga. 

Os regulamentos de instalações prediais, códigos, leis são incentivos para que se 
pratique a conservação da água. 

      O aumento da eficiência do uso da água irá liberar os suprimentos de água para outros 
usos, tais como o crescimento da população, o estabelecimento de novas indústrias e a 
melhora do meio ambiente. 

A conservação da água está sendo feita na América do Norte, Europa e Japão. As 
principais medidas são o uso de bacias sanitárias de baixo consumo, isto é, 6 litros por 
descarga; torneiras e chuveiros mais eficientes quanto a economia da água; diminuição das 
perdas de água nos sistemas públicos de maneira que o tolerável seja menor que 10%; 
reciclagem; reúso da água e informações públicas.  

Porém, existem outras tecnologias não convencionais, tais como o reúso de águas 
cinzas, muito usado na Califórnia e o aproveitamento de água de chuva.  
 
4.4. Mercado da água de reúso 

McCormick, 1999 in Tsutiya et al, 2001, apresenta a proposta de divisão das águas de 
reúso em três categorias conforme a qualidade da mesma: 
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1. Efluentes secundários convencional: é a água de reúso restrito a aplicações agrícolas e 
comerciais onde não existe possibilidade de contato humano direto com a água de 
reúso. 

2. Água de reúso não potável: é o efluente secundário de alta qualidade, tais como 
efluente de reatores de membranas, filtrado e desinfetado com UV, cloro, ozônio, ou 
outro processo. 

3. Água de reúso quase potável: é a água de reúso não potável tratada com osmose 
reversa ou nanofiltração para remoção dos contaminantes químicos, orgânicos e 
inorgânicos. É o mesmo que reúso potável indireto. 

McCormick, 1999 apresenta a seguinte Tabela (4.1) onde existem 4 categorias, sendo a 
categoria 4 para água potável. 

A categoria 2 onde existe contato com pessoas é a mais usada em irrigação de jardins, 
parques e descargas em bacias sanitárias, observando-se que a turbidez deverá ser menor 
que 2 uT, ausência de coliformes fecais e DB05 < 10mg/L. 

A Tabela (4.1) foi feita por dois grandes especialistas dos Estados Unidos que são 
Slawomir W. Hermanowicz e Takashi Asano. 
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Tabela 4.1- Principais mercados para água de reúso e níveis de qualidade de água 

estipulados para cada mercado (Hermanowitcz e Asano, 1999) 
Padrão de 

qualidade da água 
de reúso 

Mercado Exemplo de 
aplicação 

Categoria 1  
 
 
 
 
Irrigação de áreas 
com acesso restrito 
ou controlado ao 
público 
Produção agrícola 
de produtos não 
destinados ao 
consumo humano 
ou consumidos 
após 
processamento que 
elimine patógenos 
Uso recreacional 
sem contato direto 
com a água 
Uso industrial 

 
 
 
 
 
Campo de golfe, 
cemitérios, reservas 
ecológicas pouco 
freqüentadas; 
Reflorestamento, 
pastos, produção 
de cereais e 
oleaginosas. 
Rios e lagos não 
utilizados para 
natação 

 
 
 
 
Filtração, 
desinfecção: 
DBO5 < 30mg/L 
TSS< 30mg/L 
Coliformes fecais 
<200mL/100mL 
Cloro residual livre: 
1 mg/L 
pH entre 6 e 9 

Categoria 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso urbano sem 
restrições 
Produção agrícola 
de alimentos 
Uso recreacional 
sem restrições 
Melhoramento 
ambiental 

Irrigação de 
parques, 
playgrounds e 
jardins escolares. 
Água para sistemas 
de hidrantes, 
construção civil e 
fontes em praças 
publica. 
Usos residenciais: 
descarga de vasos 
sanitários, água 
para sistemas de ar 
condicionado. 
Produtos agrícolas 
cultivados para 
consumo humano 
na forma crua ou 
sem cozimento. 
Lagos e rios para 
uso recreacional 
sem limitação de 
contato com a 
água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filtração, 
desinfecção: 
DBO5 < 10mg/L 
Turbidez <2 uT 
Coliformes fecais 
ausentes em100mL 
Cloro residual livre: 
1 mg/L 
pH entre 6 e 9 
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Alagados artificiais, 
perenização de rios 
e córregos em 
áreas urbanas. 
 
 

Categoria 3  
 
 
Reúso potável 
indireto 

Reúso potável 
indireto, barreiras 
contra intrusão de 
águas salinas em 
aqüíferos, maioria 
dos usos 
residenciais 0 
banho, lavagem de 
roupa e utensílios 
de cozinhas, etc). 

 
 
Efluente de osmose 
reversa 

Categoria 4  
Reúso direto 

 
Reúso potável Água potável 

                          Fonte: Tsutiya, et al, 2001. 
 

McCormick, 1999 mostra a Tabela (4.2) onde temos água potável, água não potável e 
água quase potável em uma residência. Observar que o termo “quase potável” não é muito 
usado no Brasil e nem aplicado. Poucas pessoas tomariam banho e lavariam os utensílios de 
cozinhas com uma água “quase potável”. Observar também que somente 7% da água é 
necessário em uma residência para que seja realmente potável. 
 

Tabela 4.2- Categorias de consumo de água doméstico e nível de qualidade de água 
para cada categoria (Cieau, 2000) 

Uso Percentual Qualidade 
Bebida 1% Potável 
Preparo de alimentos 6% potável 
Lavagem de utensílios de 
cozinha 

10% Quase potável 

Lavagem de roupas 12% Quase potável 
Bacia sanitária 39% Não potável 
Banho 20% Quase potável 
Outros usos domésticos 6% Quase potável 
Lavagem de carro/rega de 
jardim, etc; 

6% não potável 

  Fonte: Tsutiya, et al, 2001. 
 
 
 

4.5  Média de consumo de uma casa 
Segundo Vickers, 2001 a média de consumo interno de uma casa está na Tabela (1.3) 

onde observamos que o ponto da casa de maior consumo é a bacia sanitária com 27%, 
seguido pela lavagem de roupa que é 22%. 

As torneiras são no total 16% e são fundamentalmente duas: pia da cozinha e lavatório do 
banheiro. 

Não estão inclusos os consumos de água dos gramados, lavagens de carros, etc. 
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                    Tabela 4.3 - Média de consumo de água interno de uma casa nos Estados 
Unidos 

 
 
Tipos de usos da 
água 

 
 

Porcentagem 

Consumo 
residencial no 
Brasil supondo 

média mensal de 
160 litros/dia x 

habitante 
(litros) 

Descargas na bacia 
sanitária 

27% 43 

Chuveiro 17% 27 
Lavagem de roupa 22% 35 
Vazamentos em geral 14% 22 
Lavagem de pratos 2% 3 
Consumo nas torneiras 16% 26 
Outros 2% 3 
Total 100% 160 

                Fonte:  adaptado de Vickers, 2001 
 

Pela Tabela (4.3) podemos verificar que os volumes internos de água não potável que 
pode ser usado é somente o água destinada para bacias sanitárias, que é 27% do consumo. 

Concluímos então que para o consumo interno de uma casa podemos usar somente 
27%, ou seja, 43 litros/dia x habitante. 

Assim uma casa com 4 habitantes poderemos reaproveitar para reúso a quantia de 
215litros/dia: 

4hab x 43 litros/dia x hab= 172 litros/ dia =5,16m3/mês 
 

4.6 Quanto podemos reaproveitar de águas cinzas numa casa? 
É importante termos uma idéia da água que pode ser usada pelo reúso dentro de uma 

casa, conforme Tabela (4.4). 
 
Tabela 4.4 - Volume de esgotos sanitários que se pode aproveitar para as águas cinzas 

claras 
 
 
Tipos de usos da água 

 
 

Porcentagem

Consumo 
residencial no 

Brasil 
supondo 

média mensal 
de 160 

litros/dia x 
habitante 

(litros) 
Chuveiro 17% 27 
Lavagem de roupa 22% 35 
Consumo nas torneiras  
(consideramos somente 
a torneira do lavatório no 
banheiro) 

 
8% 

13 
 
 

Total 47% 75 
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Pela Tabela (4.4) podemos aproveitar somente 75 litros/dia por habitante para o 

águas cinzas, ou seja, 47%. Observar que podemos utilizar na bacia sanitária somente 
43litros/dia x habitante, havendo, portanto um saldo que não sabemos o que fazer. 

Uma casa com 4 pessoas e considerando que ela produz 75 L/diaxhab de águas 
cinzas claras em um mês teremos a produção de 9m3/mês de águas cinzas claras. 
 
4.7 Normas da ABNT 

A NBR 5626/ 1998 é de Instalação predial de água fria prevê no item 1.2 que pode 
ser usada para água potável e não potável.  

Prevê ainda no item 5.2.1.3 que as instalações devem ser independentes e que a água 
não potável pode ser usada em descarga em bacias sanitárias, mictórios e combates a 
incêndio e para outros usos onde os requisitos de potabilidade não se faça necessário. 

É necessário que as normas de Instalações de Água Fria sejam revisadas, devendo 
obrigatoriamente os edifícios terem dois reservatórios: um para água potável e outro para 
água não potável. 
 
4.8 Reúso 

Definição: reúso é o aproveitamento da água previamente utilizada uma ou mais vezes, 
em alguma atividade humana, para suprir a necessidade de outros usos benéficos, inclusive o 
original. Pode ser direto ou indireto, bem como decorre de ações planejadas ou não (Lavrador 
Filho, 1987 in Mancuso, 2003). 

A Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005, publicado em 9 de março de 2006, 
estabelece diretrizes para reúso direto não potável de água e estabelece algumas definições 
importantes: 

Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, 
industriais, agroindústrias e agropecuárias, tratadas ou não. 

Reúso da água: utilização de água residuária. 
Água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para 

sua utilização nas modalidades pretendidas. 
Reúso direto das águas: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de 

utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos. 
Reúso potável indireto: caso em que o esgoto, após tratamento é disposto na coleção 

de águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente 
captação, tratamento e finalmente utilizado como água potável, conforme Mancuso et al, 
2003. 

O reúso direto pode ser para fins: urbanos, agrícolas, ambientais, industriais e 
aquicultura. 

A resolução prevê que a atividade de reúso de água deve ser informado ao orgão 
gestor dos recursos hídricos: identificação, localização, finalidade do reúso, vazão, volume 
diário de água de reúso produzida, distribuída ou utilizada. 

O reúso pode ser: 
 urbano ou  
 rural  

Nos dedicaremos ao reúso urbano somente. 
O reúso urbano pode ser: 

 local ou  
 regional 

O reúso urbano local é feito no próprio local onde são gerados os esgotos. Assim, o uso 
do águas cinzas ou fossa séptica (tratamento biológico) é um reúso local. 
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Reúso local 
Estudo de caso: 

Empresa de ônibus de Guarulhos localizada no Bairro do Taboão reciclava a água 
após a lavagem dos ônibus em caixas de deposição de sedimentos e retirada de óleos. O 
reaproveitamento era de 80%. A água de make-up era introduzida, ou seja, os 20% restantes. 

O óleo ficava na parte superior e semanalmente era retirado por uma empresa. 
Postos de gasolina e lava-rápidos podem também reciclar a água. 

 
4.9 Reúso de esgotos sanitários urbanos regionais 

O reúso dos esgotos sanitários urbanos que saem de uma Estação de Tratamento de 
Esgotos Esgotos Sanitários públicas não são destinados a serem transformados em água 
potável. 

Geralmente são feitos em lugares onde há problemas de recursos hídricos e existência 
de indústrias para consumirem a água não potável. 

Nos Estados Unidos os locais onde mais se faz o reúso dos esgotos sanitarios são: 
Texas, Flórida e Califórnia. 
 
 
4.10 Onde usar a água de reúso dos esgotos sanitários? 

Os usos mais comuns estão na Figura (4.1) que mostram seis usos: 
 Reúso para uso industrial 
 Reúso para uso agrícola 
 Reúso para o meio ambiente 
 Recarga de aquíferos subterrâneos 
 Reúso para uso recreacional 
 Reúso urbano. 

 
4.11 Reúso para uso industrial 

A demanda do uso industrial situa-se em torno de 8% no Brasil 
Muitas indústrias não precisam de água potável, sendo que uma água de reúso pode 

ser usada sem problemas.  
As indústrias deverão estar próximas das estações de tratamento de esgotos para 

diminuir os custos e deve, logicamente, haver uma quantidade de indústrias onde compense 
fazer os investimentos necessários. 

Na Tabela (4.7) apresentamos algumas exigências nas indústrias em vários estados 
americanos, segundo USEPA. 
 

                Tabela 4.5 - Reúso nas indústrias 
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                   Fonte: USEPA 
 
4.12 Reúso para uso agrícola 

A agricultura consome de 60% a 70% do consumo total da água doce. No Brasil não é 
costume usar a água de esgotos tratada para uso agrícola, o que não acontece com o México. 
 
4.13 Reúso para o meio ambiente 

As águas de esgoto tratado podem ser usadas em wetlands artificiais. 
 
4.14 Recarga de aquíferos subterrâneos 

Uma maneira é evitar a intrusão salina que é usado geralmente em litorais. As outras 
maneiras de recarga são para armazenar as águas de esgotos tratadas para futuro uso ou 
para controlar a subsidência, isto é, o abaixamento do solo. 

Existem três modalidades, conforme Figura (1.2): 
 Bacia de infiltração 
 Poço de infiltração que fica na região não saturada 
 Poço tubular que atinge a região saturada e de preferência um aqüífero confinado. 

 

 
Figura 4.2 - Infiltração de esgotos tratados em bacia de infiltração, poço tubular em 
zona aerada e em zona saturada. 
 

Asano, 2001 que a água de reúso para ser usada nas águas subterrâneas apresenta 3 
classes de constituintes que devem ser estudados: 

1. Virus entéricos e outros patógenos emergentes. 
2. Constituintes orgânicos que inclui produtos industriais e farmacêuticos. 
3. Sais e metais pesados. 

 
Asano, 2001 alerta ainda quando aos produtos químicos que produzem disruptores 

endócrinos e a existência de antibióticos resistentes achados na água. 
 

4.15 Reúso para uso Recreacional 
Os esgotos tratados podem ser usados em lagoas para uso de pesca, barcos, etc. 
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4.16 Reúso Urbano 
O reúso urbano dos esgotos tratados podem ser usados em praças públicas, jardins, 

etc.  
Pode ser feito um sistema dual de distribuição como a cidade de São Petersburg, na 

Flórida, que usa a água de esgotos tratada desde 1977 com sucesso, havendo uma 
diminuição no consumo de água potável. Pode ser usada para irrigar jardins de cemitérios, 
grandes parques, etc. 

Na Tabela (4.6) temos algumas exigências de vários estados americanos para o 
tratamento avançado e se faz a diluição do efluente em um curso de água, onde haverá coleta 
de água para tratamento completo. 

 
Tabela 4.6 - Reúso indireto para água potável 

 
                                   Fonte: USEPA 
 
4.17. Níveis de Tratamento de esgotos sanitários municipais 

O tratamento dos esgotos é uma combinação de  três processos conforme Nações 
Unidas, 2007: 

 Processos físicos: as impurezas são removidas por peneiramento, 
sedimentação, filtraçao, flotação, absorção ou adsorção ou ambas e 
centrifugação. 

 Processos químicos: as impurezas sao removidas quimicamente através da 
coagulação, absorção, oxido-redução, desinfeção e e troca iônica.  

 Processos biológicos: os poluentes sao removidos usando mecanismos 
biologicos, como tratamento aeróbico, tratamento anaer[obico e processo de 
fotossíntese, como nas lagoas. 
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Figura 4.3-  Alternativas para reúso dos esgotos sanitarios de uma cidade 
Fonte:  Borrows, 1997 

O tratamento dos esgotos está assim dividido conforme Figura (4.3):  
 tratamento preliminar,  
 tratamento primário,  
 tratamento secundário,  
 tratamento terciário ( avançado). 

 
4.18 Tratamento preliminar 

O tratamento preliminar consiste basicamente em remoção de sólidos de tamanho 
grande e partículas de detritos: 

1. Gradeamento 
2. Remoção de areia 
3. Caixa de retenção de óleo e gordura 
4. Peneiras 
 

Nada mais é que o gradeamento para remover os objetos flutuantes de grandes 
dimensões, mas evitando que os sólidos se depositem. É feita também a remoção física da 
areia e partículas sólidas através de deposição, telas ou flotação. A remoção de DBO é 
desprezível no tratamento preliminar. 

A velocidade do fluxo é, em geral, menor que 0,3m/s. 
 

4.19 Tratamento primário 
O tratamento primário consiste basicamente remoção de sólidos em suspensos: 

1. Decantação primária ou simples 
2. Precipitação química com baixa eficiência 
3. Sedimentação 
4. Flotação por ar dissolvido 
5. Coagulação e sedimentação 

A redução da DBO no tratamento primário é muito baixa variando de 30% a 40%. 
O tratamento primário consiste também em digestores para tratamento do lodo 

removido e desidratação do lodo. 
Os tanques sépticos são um tratamento primário.  

 
4.20 Tratamento secundário 

É tratamento biológico e remoção dos poluentes biodegradáveis. 



                           Livro: Água pague menos 
Capitulo 04- Reúso de esgotos      

Engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   22/02/14 
 

 

4-14

 

Remove matéria orgânica dissolvida e em suspensão. A DBO é removida quase 
totalmente. Dependendo do sistema adotado, as eficiências de remoção são altas. Os 
processos de tratamento secundário, conforme Nunes, 1996 são: 

 Processo de lodos ativados 
 Lagoas de estabilização 
 Sistemas anaeróbicos com alta eficiência 
 Lagoas aeradas 
 Filtros biológicos 
 Precipitação química com alta eficiência 

É a fase do tratamento biológico. Há introdução de ar e se acelera o crescimento de 
bactérias e outros organismos para consumir o restante da matéria orgânica. Após o 
tratamento secundário, cerca de até 98% do DBO foi removida. Depois pode ser usado 
desinfecção com cloro ou ultravioleta. 

 
4.21 Tratamento terciário e avançado 

O tratamento terciário consiste basicamente na remoção de poluentes específicos 
como nitrogênio, fósforo, cor, odor: 

1. Coagulação química e sedimentação 
2. Filtros de areia 
3. Adsorção em carvão ativado 
4. Osmose reversa 
5. Eletrodiálise 
6. Troca iônica 
7. Filtros de areia 
8. Tratamento com ozônio 
9. Remoção de organismos patogênicos 
10. Reator com membranas 

O tratamento terciário vai remover o que restou dos sólidos em suspensão, da matérias 
orgânica, do nitrogênio, do fósforo, metais pesados e bactérias. 
 

É usado quando o tratamento secundário não consegue remover nitrogênio, fósforo, 
etc. Comumente faz-se coagulação e sedimentação seguido de desinfecção. 

 Geralmente é usado quando pode haver contato das águas de reúso com o seres 
humanos. 
 
Confiabilidade 

A USEPA, 2004 salienta a importância de uma unidade de tratamento para reúso 
enfatizando oito regras gerais que são: 

1. Duplicar as fontes de energia elétrica. 
2. Quando houver queda de energia imediatamente deverá entrar a fonte alternativa. 
3. Usar múltiplos unidades e equipamentos 
4. Fazer um reservatorio de armazenamento de emergência 
5. O sistema de tubulações e bombeamento deverá ser flexível para mudanças de 

emergência 
6. Sistema de cloração duplo 
7. Controle automático dos resíduos 
8. Alarme automático 
 
Enfatiza ainda: 

1. Qualificação de pessoal 
2. Programa efetivo de monitoramento 
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3. Programa efetivo de manutenção e operação 
 
Avaliações para escolha do tratamento adequado 

City Hollister, 2005 para apreciaçao das alternativas para a escolha do tratamento de 
esgoto adequado montou os seguintes fatores: 
 Gerenciamento do efluente do tratamento de esgotos 
 Força do tratamento, isto é, as varias variáveis que podem mudar no tratamento. 
 Confiabilidade no processo de tratamento de esgotos 
 O tratamento tem ser fácil de ser operado 
 O tratamento de esgoto tem que ser flexibilidade 
 Temos que verificar o espaço disponível 
 Temos que saber onde vamos dispor os resíduos do tratamento 
 Temos que ver os problemas de odores 
 Cuidar dos aspectos estéticos 
 Verificar os custo de implantação e de manutenção e operação 
 Verificar as leis existentes sobre  a disposiçao do efluente 
 Facilidade ou dificuldade de ser aprovado pelos orgãos ambientais. 

 
Ainda segundo City Hollister, 2005 os critérios de um projeto de uma estaçao de 

tratamento de esgotos são: 
 O processo de tratamento deve minimizar os odores. 
 O processo de tratamento deve minimizar os ruidos durante a construçao e 

durante a operaçao dos equipamentos. 
 A desidratação do lodo dos esgotos e as instalações que serao usadas não 

devem ser esquecidas. 
 Os processos devem ter um longo tempo de retenção para estabilizar o lodo. 
 O nitrogênio é um fator importante para a remoção. 
 

Standards dos efluentes 
Vamos analisar alguns standards de alguns países para se ver eficiência do sistema 

MBR. 
 
Tabela 4.10- Alguns standards de alguns países para tratamento municipal de esgotos 

Parâmetros Europa 
EC-1998 

Alemanha 
(2002) 

China USA Austrália 

DBO5,20 25mg/L 15 a 40 
mg/L 

30a 
80mg/L 

< 
1mg/L

<5mg/L 

NT 10 a 
15mg/L 

13 a 
18mg/L 

 1mg/L <3 

PT 1 a 2 
mg/L 

1 a 2mg/L  0,1 <0,1mg/L 

                         Fonte: Membrane bioreactor (MBR) treatment of contaminants 
 

4.23 Riscos à saúde pública 
Um dos grandes perigos do reúso para a saúde pública é quando não se faz o 

tratamento e a desinfeção, podendo ocasionar doenças como: cólera, febre tifoide, disenteria, 
helmintos. 

Infelizmente alguns pa[ises no mundo usam os esgotos sem tratamento na agricultura. 
Alguns dos patógenos que se podem encontrar num esgoto bruto são os seguintes: 
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            Tabela 4.9- Exemplos de patógenos associados a esgotos municipais 
Protozoário Giardia lamblia, Crysptosporidium sp 
Helmintos Ascaris, Toxocara, Taenia, ancylostoma 
Virus Hepatite A, Rotavirus, Enteroviroses 
Doenças causadas 
por bactérias 

Salmonella sp, Vibrio cholerae, 
Legionellacease 

             Fonte: Nações Unidas, 2007 
 
Desinfecção 

O objetivo da desinfecção é matar ou inativar os microorganismos patogênicos, vírus e 
parasitas da água de esgotos tratadas. Comumente a desinfecção se utiliza de fortes 
oxidantes como o cloro, ozônio, bromo, mas todos eles não deixam inativo os ovos de 
helmintos, conforme Nações Unidas, 2007. 
 
Cloro: é o mais usado desinfetante, mas a presença de sólidos em suspensão, matérias 
orgânica ou amônia na água causam problemas para a sua eficiência. Os sólidos em 
suspensos agem como um escudo para os microorganismos que se protegem do cloro. 

O cloro pode ter alguns efeitos negativos em certas irrigações de determinadas culturas 
e em ambiente aquático. A retirada do cloro, ou seja, a decloração é um processo muito caro 
para ser usado no reúso. 

 
Ultravioleta: a radiação UV inativa o microorganismo para reprodução e não cria subproduto. 
 
Ozônio: é um ótimo desinfetante, mas é caro. Devemos ter um tempo correto de contato e 
uma concentração adequada de ozônio. O ozônio pode criar subprodutos. 
 
Deve ser estudado para cada caso qual a melhor solução. 
 
Ovos de Helmintos: os ovos de helmintos possuem diâmetro que varia entre 20 μm a 80μm, 
densidade relativa entre 1,06 a 1,15 e altamente pegajoso. 

 Somente podem ser inativos com temperaturas acima de 40ºC.  
 Os processos de coagulação, sedimentação, floculação removem os ovos de 

helmintos. 
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4.24 Rede dual 

Na cidade de São Petersburgo, na Flórida, existem duas redes: água potável e água 
não potável, conforme Figuras (4.15) e (4.16). 

 
Figura 4.15 - Sistema de rede dual na Flórida 

 
Figura 4.16 - Sistema de rede dual 

 
A água não potável provém do tratamento de esgotos sanitários e se destina somente a 

rega de jardins públicos e gramados privados. Funciona desde 1977. 
O sistema dual diariamente supre mais de 75.600m3/dia (875 L/s). 
Na Califórnia 63% do volume de águas de esgotos tratados são usadas na agricultura. 
Na Tabela (4.8) estão os volumes de esgotos tratados e usados na agricultura nos 

estados da Califórnia e Flórida. 
                      Tabela 4.10 - Volume de esgotos aproveitado na agricultura 

Estados Volume anual de esgotos tratados que vão para 
a agricultura 

Califórnia 6,6m3/s 
Flórida 3,9m3/s 

 
Quando há tratamento e desinfecção das águas cinzas, pode ser feita irrigação com a 

mesma. 
A rede dual para transporte de água de reúso geralmente é de plástico classe 15 ou 

classe 20 com coeficiente de rugosidade C=130, dependendo da pressão a que se destina.  
Nos Estados Unidos para irrigação de jardins, lavagem de carros e calçadas se usam 

pressão mínima de 35mca, entretanto as pressões geralmente atingem um mínimo de 21m 
conforme Asano, 1998 
 
4.25 Guia para reúso da água da USEPA 

A USEPA apresenta nas Tabelas (4.9) e (4.10) com orientações para as várias 
modalidades de reúso. 

Por exemplo, para reúso urbano necessitamos de tratamento secundário, filtração e 
desinfecção. Os parâmetros como pH, DBO, uT, cloro e coliformes fecais devem ser 
monitorados com espaçamentos variados. 
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                    Tabela 4.9 - Orientações para reúso da água da USEPA 

Tipo de 
reúso 

Tratamento Parâmetros Monitoramento 

  pH de 6 a 9 Mensal 
Reúso 
Urbano 

Secundário DBO ≤ 
10mg/L 

Semanal 

Jardins, 
lavagens de 
veículos 

Filtração ≤ 2 uT Continuadamente 

Descarga em 
bacias 
sanitárias 

Desinfecção Coliformes 
fecais não 
detectáveis 

Diariamente 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

    
Área de 
acesso 
restrito para 
irrigação 

Secundário 
Desinfecção 

pH de 6 a 9 Semanal 

Locais onde o 
público é 
proibido 

 DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

  ≤ 30mg/L TSS Diário 
  ≤ 200 

Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

                          Fonte: adaptado da USEPA 
 

                          Tabela 4.10- continuação- Orientações para reúso da água da USEPA 
Tipo de 
reúso 

Tratamento Parâmetros Monitoramento 

  pH de 6 a 9 Semanalmente 
Recreacional Secundário DBO ≤ 

10mg/L 
Semanal 

(contato 
acidental 
parcial ou total 
na pesca ou 
velejamento) 

Filtração ≤ 2 uT Continuadamente 

 Desinfecção Coliformes 
fecais não 
detectáveis 

Diariamente 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 



                           Livro: Água pague menos 
Capitulo 04- Reúso de esgotos      

Engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   22/02/14 
 

 

4-19

 

    
Paisagismo Secundário 

Desinfecção 
DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

(locais onde o 
público tem 
contato) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 
Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

    
Uso na 
construção 
civil 

Secundário 
Desinfecção 

DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

(compactação 
de solo, 
lavagem de 
agregados, 
execução de 
concreto) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 
Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

    
Uso 
Industrial 

Secundário 
Desinfecção 

DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

(once through 
cooling) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 
Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

  pH de 6 a 9  
    
Uso 
Industrial 

Secundário 
Desinfecção 
Coagulação 
química e 
filtração 

DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

(recirculationg 
cooling 
towers) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 Diário 
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Coliformes 
fecais coli 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Diário 

  pH de 6 a 9 semanal 
    
Uso 
ambiental 

 DBO ≤ 
30mg/L 

Semanal. 

 Secundário ≤ 30mg/L TSS Diário 
(uso em 
wetlands, 
alagados, 
várzeas e 
despejos em 
córregos 

Desinfecção ≤ 200 
Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 
1mg/L 

Continuadamente 

          Fonte: adaptado da USEPA 
 

4.26 Estado de New Jersey 
O Estado de New Jersey, 2005 recomenda se utilizar do esgoto sanitário tratado 

somente a partir da vazão > 4,4 L/s (380m3/dia) 
Recomenda ainda que se o reúso for usado em áreas públicas Tipo I, isto é, aquelas 

em que o público pode ter contato com a água, deve seguir o seguinte: 
 Desinfecção com 1,0mg/l de cloro com tempo de contato mínimo de >15mim; 
 Se usar desinfeçcão coml Ultravioileta a dosagem mínima deve ser de 100 mJ/cm2 e 

neste caso uT<2; 
 Pode também ser usado ozônio; 
 Os coliformes fecais < 14 /100mL 
 O sólido total em suspensão TSS < 5mg/L 
 O nitrogênio total (NO3 + NH3) ≤ 10mg/L 
 Não pode ser irrigado mais de ≤ 50mm/semana. 

 
4.27 Estado da Geórgia 
 O Estado da Geórgia recomenda que o uso das águas de esgotos tratadas (reúso) 
deve obedecer no mínimo: 
 Turbidez ≤ 3 uT 
 DBO5  ≤ 5 mg/L 
 TSS ≤ 5mg/L 
 Coliformes fecais  ≤ 23/100mL 
 pH entre 6 a 9 
 O desinfetante deve ser detectável em qualquer ponto. 

 
4.28 Estado da Flórida 

Em lugares onde será usada a água de reúso para descargas em vasos sanitários, se 
recomenda que; 
 Aplicado a hotéis, motéis, prédios de apartamentos e locais onde o usuário não tem 

acesso ao sistema predial de instalações para reparos e modificações. 
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 Não pode ser usado em residências onde o usuário pode ter interferência nas 
instalações prediais. 

 A água de reúso deverá ter cor azul. 
 As tubulações deverão ter cor vermelha. 

 
4.29 Estado do Texas 

A água de reúso para descarga em bacias sanitárias deve ter segundo NRRI 97-15 do 
Estado do Texas: 
 DBO5 ≤ 5 mg/L 
 Coliformes fecais ≤ 75/100mL  
 Cor azul da água 
 Análise uma vez por semana 
 Caso a água fique armazenada mais de 24h deverá ser desinfetada. 
 
Para irrigação de gramado, isto é, paisagismo é exigido: 
 DBO5 ≤ 10 mg/L 
 Turbidez ≤ 3uT  
 Coliformes fecais ≤ 75/100mL  
 Análise uma vez por mês 
 Caso a água fique armazenada mais de 24h deverá ser desinfetada. 

 
No Estado do Texas é proibida a irrigação com água de esgotos bruta, isto é, sem 

tratamento. É necessário autorização dos órgãos de saúde quando as águas cinzas tem 
vazão maior ou igual 0,2 L/s (17m3/dia) 
 
4.30 Uso da água de reúso 

A água de reúso pode ser usada em; 
 Fontes decorativas 
 Lagos para enfeite 
 Incêndio 
 Lavagem de ruas 

 
4.31 Padrões de qualidade da água para Reúso 

Não existe legislação brasileira quanto ao reúso e nem normas da ABNT, entretanto o 
Sinduscon- São Paulo, 2005 definiu 4 classes de água para reúso que tem sido aceito pela 
maioria dos especialistas no Brasil. 
 
Água de Reúso Classe 1 

São para águas tratadas, destinadas a edifícios em descargas de bacias sanitárias, 
lavagem de pisos, chafarizes, espelhos de água, lavagem de roupas, lavagem de veículos, etc 
conforme Tabela (4.11). 
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     Tabela 4.11- Água de reúso classe 1 

 
 
 

Água de Reúso Classe 2 
São para águas tratadas destinadas a construção de edifícios como lavagem de 

agregados, preparação de concreto, compactação de solo, controle de poeira, conforme 
Tabela (4.12). 

 
Tabela 4.12 - Água de reúso classe 2 
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Água de Reúso Classe 3 

São para águas tratadas destinadas a irrigação de áreas verdes e rega de jardins, 
conforme Tabela (4.13). 

 
        Tabela 4.13 - Água de reúso classe 3 

 
 
 
Água de Reúso Classe 4 

São para águas tratadas destinadas a resfriamento de equipamentos de ar condicionado e 
com água a ser usada em torres de resfriamento com recirculação e sem recirculação, 
conforme Tabela (4.15). 

 
   Tabela 4.14 - Água de reúso classe 4 
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4.32 Normas da ABNT 

A norma NBR 10004/90 trata sobre o Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos 
Sanitários, porém desconhecemos normas para estações de tratamento físico-químico de 
efluentes industriais. 
 
4.33 Custos 

O custo de água de reúso para março de 2005 segundo Hespanhol e Mierzwa, 2005 é 
R$ 1,80/m3. 

Os custos das estações de tratamento de esgotos estão na Tabela (4.15). 
 
Tabela 4.15 - Custos de Estações de Tratamento em dólares americanos por habitante. 

Estação de Tratamento de 
Esgotos 

Custo 
(US$ /habitante) 

Lodo ativado 68 
Lagoa de estabilização 29 
Reatores UASB com pós-
tratamento 

23 

                          1US$= R$ 2,20 setembro de 2006 
 

Segundo Asano, 2001 os custos variam numa faixa muito grande. Por exemplo, na 
Califórnia o custo da água de reúso provindo dos esgotos sanitários é de US$ 0,50/m3 que é 
muito grande para ser usado na agricultura, mas entretanto pode ser usado em rega de 
gramados e campos de golfe e praças públicas. 

Há uma idéia errada de que a água de reúso é sempre mais barata que a água potável. 
A Califórnia usa para amortização de capital o prazo de 20anos. 
Na cidade de Fukuoka no Japão sempre citada nestes assuntos de reuso o custo da 

água de reúso é de US$ 2,00/m3 enquanto que a água potável é US$ 1,9/m3. O custo para o 
consumidor na mesma cidade é US$ 3,0/m3 para a água de reúso e US$ 3,7/m3 para a água 
potável. No Japão é usado 20anos como tempo de amortização de capital. 
 
 
4.34 Sewer Mining 

Sewer Mining é o processo de extrair esgotos de um sistema de esgotos podendo ser 
antes ou depois da estação de tratamento e depois tratá-lo com processos físicos, químicos 
ou biológico, para produzir esgoto de reúso reciclável para um fim específico. 

O rejeito do esgotos do sewer mining são em geral descartados introduzindo-os 
novamente na rede pública. 

Trata-se de reúso de esgotos para uso não potável. 
Tem sido muito aplicado na Austrália na cidade de Sydnei efetivamente desde o ano 

2006. 
O objetivo do sewer mining é a reciclagem dos esgotos, possibilitando que mais 

usuários possam usar a água potável dos serviços públicos.
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Regra de ouro do tratamento para pequenas comunidades 

Separar parte sólida da parte líquida. A seguir se tratam, de forma independente, 
a parcela líquida e a parcela de lodo. Qualquer tentativa de tratar os esgotos 
desrespeitando este principio básico pagará um tributo operacional ou de resultados. 
Engenheiro Patricio Gallego Crespo, 2005 
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Capítulo 05-Reator Biológico de Contato (RBC) para água cinza clara 
 
5.1 Introdução 

Conforme Metcalf&Eddy, 1991 o Reator Biológico de Contato (Rotating 
Biological Contators) conhecido como Biodisco (Biodisc) foi usado em escala 
comercial pela primeira vez na Alemanha em 1960. 

Os biodiscos recebem outros nomes: Disco Biológicos Rotativos (DBR), 
Contactores Biológicos Rotativos (CBR), Bio Disc, Biosurf e Biospiral. 

O Biodisco é um tratamento biológico aeróbio com placas de PVC, polietileno, 
poliestereno ou polimetacrilato que ficam cerca de 40% submersa, com diâmetro que 
varia de 1,00m a 3,00m conforme EPA, 1997 e giram na velocidade de 1 a 2 rpm. As 
placas ficam em grupos e são espaçadas uma das outras e sobre elas se forma um filme 
de 2mm a 4mm que em determinada hora se desprende. Existem vários compartimentos 
separados por vertedores removíveis ou não ou outros tipos de separadores conforme 
Figura (5.1). Possuem dispositivos de gradeamento e um tratamento primário para 
deposição de sólidos antes de o esgoto entrar no biodisco. O efluente tem composição 
entre 10 a 20mg/L de DBO5 sendo aproximadamente 1/3 solúvel e 2/3 insolúvel. Podem 
ter ou não um dispositivo no final para decantação secundária do lodo (clarificador) e 
tanto o lodo do primário quanto do secundário vão para o destino final. 

Pode haver no máximo 4 (quatro) estágios (ou andar) no biodisco em cada veio 
(linha). Cada estágio (cada andar) tem a sua finalidade. Para nitrificação são necessários 
quatro ou mais estágios. 

Após o decantador secundário temos a desinfecção e podemos introduzir um 
tratamento terciário usando filtros de pressão de areia (filtros de piscinas) cuja água 
deverá ser armazenada para utilização posterior como reúso. 

 
Figura 5.1- Esquema geral de um Biodisco 

 
A vantagem do biodisco é que tem um lodo de excelente qualidade conforme 

demonstrado por May, 2009 e baixo volume conforme Dutta, 2007. Outra grande 
vantagem do biodisco é que o mesmo tem capacidade para as flutuações da carga de 
entrada de esgotos e consome 40 a 50% da energia usada no processo de Lodo Ativado. 

Na Alemanha tem sido usado com sucesso o Biodisco e isto é citado 
explicitamente por Klaus W. Konig e devido as pesquisas efetuadas na EPUSP pela dra 
Simone May nos animou ao uso do Biodisco como uma técnica para reúso de águas 
cinzas claras. 
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5.2 Vantagens do Biodisco 
As vantagens do Biodisco são: 

1. Manutenção e operação simples 
2. Sistema compacto se comparado aos sistemas convencionais de 

tratamento de efluentes. 
3. Equipamentos mecânicos simples 
4. Reduzidas possibilidades de maus odores 
5. Não gera ruídos 
6. Elevada eficiência na remoção da DBO 
7. Nitrificação freqüente 
8. Requisitos de área bem baixos 
9. Mais simples conceitualmente do que lodos ativados. 
10. Possibilidade de reúso do efluente tratado para irrigação, descarga em 

bacias sanitárias, lavagens de pisos externos e estacionamentos. 
11. O efluente atende normalmente a legislação ambiental cada vez mais 

rígida. 
12. Pouco sensitivo a mudanças bruscas de cargas (vazão e DBO) 
13. Economia de energia elétrica (40% a 50% da energia gasta em lodo 

ativado) 
14. Baixa produção de lodo 
15. Ótima qualidade do lodo 

 
5.3 Desvantagens do biodisco 

As desvantagens do Biodisco são: 
1. Elevados custos de implantação 
2. Adequado principalmente para pequenas populações para não 

necessitar de número excessivo de discos 
3. Os discos devem ser cobertos contra a ação da chuva e de 

vandalismos 
4. Relativa dependência da temperatura do ar quando for abaixo de 

13ºC 
5. Necessidade de tratamento completo do lodo 
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5.4 Esquema do tratamento usado o Reator Biológico de Contato (Biodisco) 
 As águas de lavagens de roupas, lavatórios e chuveiros são encaminhadas 
primeiramente a um tanque de equalização para regularizar o fluxo da água conforme 
Figura (5.2). Depois vai para o Reator Biológico de Contato, depois para o decantador 
secundário e para um tanque de acumulação. Passa depois por um filtro de areia de 
piscina e depois é feita a desinfecção com hipoclorito de sódio e está pronta para ser 
usada. 
 

 
 
 
     Figura 5.2- Esquema do Reator Biológico conforme pesquisas de May, 2009 
 

No que se refere ao lodo conforme a firma Verlag, o biodisco normalmente não 
necessita de retorno do lodo para o sistema, podendo esta alternativa ser implementada 
se for necessário aumento da eficiência. 
 

 
Figura 5.3- Esquema do Biodisco da firma Alpina 

 
Na Figura (5.3) podemos ver um perfil do Biodisco fornecido pela firma Alpina 

e na Figura (5.4) podemos ver o esquema clássico do Biodisco feito por Von Sperling. 
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Figura 5.4- Esquema do biodisco de Von Sperling 
 

O biodisco conforme a firma Alpina pode ser usado em condomínios, pequenas 
comunidades, fazendas, hospitais, centro comerciais, hotéis, usinas, petroquímicas, 
cervejarias, matadouros, eventos, show, parques e outras fontes que produzam despejos 
orgânicos. Na indústria sucroalcooleira conforme pesquisa feita por Assan, 2006 a DBO 
varia de 200mg/L a 2.000mg/L. 

 
 

Figura 5.5- Esquema de Biodisco 
 

Nas Figuras (5.5) e (5.6) podemos ver outros esquemas do Biodisco, salientando 
o eixo onde estão os discos e o motor que gira o eixo e consequemente os discos de 
PVC. 
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Figura 5.6- Esquema de Biodisco 

 
5.5  Variáveis que afetam o funcionamento do RBC 

Conforme Alves, 2003 as variáveis que afetam o funcionamento de um biodisco 
são: 

 Velocidade de rotação dos discos 
 Tempo de retenção hidráulico 
 Segmentação (número de estágios ou número de andares) 
 Temperatura (geralmente acima de 13º C). 
 Submersão dos discos (geralmente 40%) 
 Área dos discos 

 
 
5.6 Parâmetros a ser levado em conta no projeto do RBC 
  Conforme Alves, 2003 os parâmetros a serem levados em conta projeto 
de um biodisco são: 

 Segmentação das unidades 
 Carga orgânica e hidráulica 
 Características de efluente 
 Necessidade de clarificador 

 
Segmentação 
              A compartimentalização dos RBC segundo Alves, 2003, é conseguida pelo uso 
de anteparos num único tanque, ou pelo uso de tanques separados. A segmentação 
promove diferentes condições operatórias que induzem o desenvolvimento de diferentes 
organismos em cada andar (estágio). No caso de efluentes complexos este aspecto poder 
ser especialmente importante. A cinética do processo também é favorecida pelo caráter 
pistão. 
 A carga orgânica aplicada em cada andar é decrescente. Em aplicações no 
tratamento secundário utilizam-se geralmente três a quatro andares, podendo 
adicionar-se mais andares se pretende nitrificação. 
 
Direção do veio 

Em instalações de maior escala os veios de rotação são montados 
perpendicularmente ao fluxo, havendo várias unidades em série. A alimentação pode ser 
repartida ou escalonada conforme Figura (5.7). 
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Figura 5.7- Varias configurações de RBC conforme Alves, 2003 

 
 

5.7 Normas 
A dra Simone May enfatiza que mesmo nos Estados Unidos não existe norma 

geral da USEPA e nem legislação federal para o uso das águas cinzas claras. Existe 
somente recomendações e guidelines estaduais ou locais. 

No Brasil até o momento não existe norma da ABNT sobre o uso da água de 
reúso de águas cinzas claras, motivo pelo qual nos tem impedido de usar tal alternativa.  

No atual estágio os especialistas estão aguardando legislação federal a respeito 
para a elaboração de normas técnicas. 
 
5.8  O que é água cinza clara ? 

May, 2009 apresenta a Tabela (5.1) que mostra o código de cores dos efluentes 
baseada em Henze e Ledin, 2001. 
 

Tabela 5.1- Código de cores dos efluentes 
Tipo Contaminante 

Preto (blackwater) Todos os efluentes domésticos misturados 
Cinza escuro Banho, cozinha e lavatório 
Cinza claro (greywater) Banho, lavatório e máquina de lavar roupas 
Amarelo Somente a urina (mictório) 
Marrom Somente as fezes (sem a urina) 
 

O nosso estudo é somente para reúso de águas cinzas claras que é o proveniente 
do banho, lavatório e máquina de lavar roupas. 
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5.9 DBO do esgoto 

Um dos motivos pelo qual é excluída a pia da cozinha é devido a uma DBO 
muito alta que varia de 633mg/L a 756 mg/L sendo May, 2009. 

A água provinda do tanque de lavar tem DBO média de 571mg/L que é bastante 
alto. Nos chuveiros achou-se concentração de óleos e graxas de 37mg/L a 78mg/L. 
 May, 2009 cita Bazzarela, 2005 que apresenta as características de DBO5,20 
conforme Tabela (5.2). 
 
Tabela 5.2- Características das águas cinzas conforme Bazzarela, 2005 in May, 2009  

Fonte da água cinza DBO 5,20

(mg/L) 
Lavatório 265 
Chuveiro 165 
Tanque 570 
Máquina de lavar 184 
Cozinha 633 

 
 
5.10 Parâmetros do Sinduscon, 2004 

Atualmente como não existem normas e nem leis, é aceito pela maioria dos 
especialistas o manual do Sinduscon, 2005 conforme Tabela (5.3) e Figuras (5.6) a 
(5.8). 
 

Tabela 5.3- Parâmetros de controle de água de reúso não potável descrito no 
Sinduscon, 2005 conforme May, 2009. 
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Sinduscon, 2005 Classe 1

 
 
 

Figura 5.8- Sinduscon, 2005 Classe 1 
Fonte: May, 2009 

 

Sinduscon, 2005 Classe 2

 
 
 

Figura 5.9- Sinduscon, 2005 Classe 1 
Fonte: May, 2009 
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Sinduscon, 2005
 Classe 1: descargas em vasos 

sanitários, lavagem de pisos, fins 
ornamentais, lavagem de roupas e 
veículos.

 Classe 2: lavagem de agregados, 
preparação de concretos, compactação 
de solos e controle de poeira.

 
Figura 5.10- Sinduscon, 2005 Classe 1 

Fonte: May, 2009 
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5.11 Reator Biológico de Contato (RBC) 
 O Reator Biológico de Contato (RBC) conhecido como Biodisco é um conjunto 
de discos de plásticos rígido de pequena espessura que trabalham 40% submersos 
conforme Figuras (5.11) e (5.12). 
 Os discos são montados lado a lado, num eixo horizontal com afastamento de 
5mm a 12mm formando grandes cilindros conforme May, 2009. Há acionamento 
elétrico e os discos giram lentamente na velocidade de 1,0 rpm a 1,6 rpm. 
 As bactérias aeróbias ficam na superfície do disco formando um biofilme cuja 
concentração vai aumentando cada vez mais até que há um desprendimento do disco. 

O consumo de energia elétrica é aproximadamente de 180 kwh/mês e a potência 
do motor é de 1/3 de CV. 

 A vazão é de 0,5m3/dia e a carga orgânica de águas cinzas inicial geralmente 
está em torno de 150mg/L de DBO. O período de detenção das águas cinzas é de 3h. 
 

 
 

Figura 22.11- Biodisco 
Fonte: May, 2009 
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Figura 5.12- Biodisco 
Fonte: May, 2009 
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5.12  Pesquisa na EPUSP em 2009 
A pesquisa sobre água cinza clara na EPUSP em 2009 de May, 2009 usando 

Biodisco teve como entrada esgotos com DBO de 150 mg/L, com vazão constante de 
500 L/dia e levou aos seguintes resultados. 

 
Tabela 5.4- Redução em porcentagem no tratamento de águas cinzas claras 

usando Biodisco. 
Parâmetros Redução em 

porcentagem 
Cor aparente 91,1 
Turbidez 97,5 
Sólidos totais (ST) 5,0 
Sólidos totais em suspensão (SST) 94,1 
Sólidos dissolvidos totais (SDT) 92,6 
pH Em torno de 7,0 
Condutividade nenhuma 
Alcalinidade 35,6 
Óleos e graxas 56,1 
Fósforo 32,7 
DBO 93,4 
DQO 86,3 
Carbono orgânico total (COT) 84,9 
Coliformes totais 97,8 
Coliformes termotolerantes 99,8 
 
5.13 Critérios de dimensionamento conforme Alves, 2003 
 Conforme Alves, 2003 antigamente o critério de dimensionamento do biodisco 
era baseado na taxa de aplicação hidráulica (m3/m2xdia), mas atualmente é baseado na 
DBOsolúvel em g DBOsolúvel /m

2 x dia. 
 Quando há sobrecargas orgânicas o oxigênio dissolvido diminui e a eficiência do 
1º andar (primeiro estágio) e do sistema diminuem e geram-se maus odores, devido à 
formação de H2S. Desenvolve-se um organismo filamentoso sulfato-redutor- Beggiatoa. 
 Podemos remover os anteparos entre os dois primeiros andares para diminuir a 
carga superficial aplicada no primeiro andar, fornecer ar ao sistema e reciclar o efluente. 
 Em muitos casos os fabricantes definem a carga da DBO solúvel que pode ser 
aplicada ao primeiro andar entre 12 a 20 g DBOsolúvel/m2 x dia. Normalmente 
podemos considerar que a DBO total é o dobro da DBO solúvel. 
 Para ocorrer nitrificação a DBO solúvel deve baixa a valores da ordem de 
15mg/DBOsolúvel/L. Nos andares posteriores desenvolve-se então uma população 
nitrificante. 
 Alves, 2003 apresenta a Tabela (5.5) com parâmetros para projetos. 
 Na Tabela (5.6) foi retirada de Metcalf&Eddy, 1991 adaptada as unidades SI. 
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Tabela 23-5- Critérios de dimensionamento conforme Alves, 2003 

 
 
5.14 Volume do RBC 

Conforme Alves, 2003 o volume do RBC é normalmente 0,0049m3/m2 de área 
dos discos. Para um sistema com 9300m2 requer-se um volume de: 

V= 9300m2 x 0,0049= 45m3.  
Com base neste valor, é necessário um tempo de retenção de 1,44 h para aplicar 

uma carga hidráulica de 0,08 m3/m2 x dia. 
A profundidade do líquido típica é de 1,5m para 40% de submersão dos discos. 

 
5.15 Dimensionamento do Biodisco 

Conforme May, 2009 para o dimensionamento do Biodisco são necessário os 
seguintes dados: 

 Vazão diária disponível: 500 L/dia 
 DBO 5,20 = 150 mg/L 
 DQO= 441 mg/L 

 O dimensionamento mais importante é a área de superfície de contato que é 
calculado conforme Metcalf &Eddy, 2003. 
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Tabela 5.6- Parâmetros típicos de RBC conforme Metcalf&Eddy, 1991 para 
temperatura acima de 13º C. 

 
Parâmetro 

 
Unidade 

Nível de tratamento 
Remoção 
de DBO 

Remoção de DBO e 
nitrificação 

Nitrificação 
separada 

Carga hidráulica m3/m2 .dia 0,08 a 0,16 0,03 a 0,08 0,04 a 0,10 
Carga orgânica     
DBO solúvel gDBO solúvel/m2.dia 4 a 10 2,5 a 8,0 0,5 a 1,0 
DBO total gDBOtotal/m2.dia 8 a 20 5 a 16 1 a 2 
     
Máxima carga no 1º 
estágio 

    

DBO solúvel gDBO solúvel/m2.dia 12 a 15 12 a 15  
DBO total gDBOtotal/m2.dia 24 a 30 24 a 30  
     
Carga de NH3 gN/m2.dia  0,75 a 1,50  
Tempo de detenção 
hidráulico 

h 0,7 a 1,5 1,5 a 4 1,2 a 2,9 

Efluente de DBO5 mg/L 15 a 30 7 a 15 7 a 15 
Efluente de NH3 mg/L  <2 1 a 2 

 
 
 

Área de superfície de contato = vazão x carga orgânica / (remoção de DBO em mg/m2 x dia) 
A= [500 L/dia x 150 mg/L DBO ] / (16 g DBO/m2 . dia . 1000mg/g) 
A= 4,7= 5m2 
Portanto, temos 5 discos de 1m2 de área cada, sendo dois discos na primeira 

câmara e 1 disco para cada uma das três câmaras. 
O tempo de detenção adotado foi de 3h para remoção de DBO e nitrificação, 

porém o mesmo varia de 0,7h a 4h. 
 
 

5.16 Relação DBO/DQO 
May, 2009 salienta a importância da relação DBO/DQO, pois ela indica a 

facilidade para o tratamento biológico. Se a relação DBO/DQO for maior que 0,6 
significa que não há problemas no tratamento biológico. 

Se a relação 0,2<DBO/DQO <0,6 significa que o tratamento biológico é possível 
mas se a relação DBO/DQO< 0,2 significa que fica muito difícil fazer o tratamento 
biológico. 

Para a pesquisa de May, 2009 a DBO de usada foi de 150 mg/L e a DQO de 441 
mg/L, sendo a relação: 

DBO/DQO= 150/441=0,34, significando que é possível fazer o tratamento 
biológico. 
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Na Tabela (5.7) temos a DBO e DQO da lavagem de roupa, chuveiro, lavatório e 

mistura. Notar que na lavagem de roupas temos os valores do primeiro enxágüe e do 
segundo enxágüe. 

Considerando a mediana de DBO de 108 mg/L e a mediana de DQO de 
307mg/L teremos uma relação DBO/DQO= 108/307=0,35 

 
Tabela 5.7- Caracterização dos compostos orgânicos de águas cinzas 

conforme May, 2009. 
 
 

 
 
Assan, 2006 em suas pesquisas mostrou a vantagem do uso do DQO em relação 

a DBO, pois podemos obter a DQO em poucos minutos ou em 2h usando o método do 
dicromatro. Tendo a relação DBO/DQO achamos facilmente a DBO. 

Crespo, 2005 diz que para esgotos domésticos a relação  DBO5/DQO ≈0,5 e que 
quando DQO ≥3 x DBO5 para o tratamento biológico deve ser acrescentado produtos 
químicos. 

Crespo define também: 
 DBOtotal=DBOsolúvel + DBOparticulada. 

A DBO particulada é obtida somente pela diferença da DBO total com a DBO 
solúvel. 

A DBO particulada ou suspensa é removida em grande parte no tratamento 
primário, cujos sólidos de decantabilidade mais lenta persistem na massa líquida. 

A DBO solúvel não é removida por processos meramente físicos, como a 
sedimentação que ocorre no decantador primário. 
 
 5.17 Estudos de alternativas 

Em um projeto real deve ser feito estudo de alternativas de tratamento de esgotos 
tais como: 

 Lodos ativados 
 Biodiscos 
 Tratamentos Anaeróbios 
 MBR 
 Outros 
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5.18 Processos de tratamento de lodo 

O lodo é o grande problema dos tratamentos de esgotos e Botelho denomina para 
isto de a Besta Negra. Metcalf&Eddy, 1991 salientam muito a importância do 
tratamento e do destino do lodo. 

Os processos de tratamento podem ser: 
1. Via Aeróbica 
2. Via Anaeróbica 
3. Via Química. 
 

Via Aeróbica 
É uma mini-estação de altíssimas taxas cujo objetivo não é remover a DBO mas 

sim obter um efluente não instável e de maior drenabilidade. 
 

Via Anaeróbica 
Usa tanques abertos ou fechados para a decomposição da matéria orgânica sem 

oxigênio. 
A fossa séptica e lagoa anaeróbia são exemplos de unidades que decompõem o 

lodo anaerobicamente produzindo um lodo mais denso e com maior estabilidade e 
menos cheiro. 

A digestão anaeróbia do lodo pode ser feita em um único estágio ou em dois 
estágios. 

A norma prevê que quando a estação de tratamento de esgotos tem menos que 
20 L/s a digestão anaeróbia pode ser feita junto com a decantação primária. 

 
Via química 

Consiste em inibir os microorganismos que decompõem o lodo. O tratamento 
químico é usado muitas vezes como remédio temporário. 
 

O lodo produzido pelo Biodisco pode ser encaminhado por caminhão tanque a 
uma ETE pública para tratamento. 



Agua pague menos 
Capitulo 05- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 
Engenheiro Plínio Tomaz   22 de fevereiro  2014  pliniotomaz@uol.com.br 

 
 

 

 

 

5-20

 
5.19 Lodo 
 A Figura (5.13) mostra o tratamento de lodo efetuado pela SABESP, salientando 
os adensadores de gravidade, os flotadores, o digestor, filtros prensa, secador térmico e 
lodo desidratado (torta). 

 
Figura 5.13- Esquema de tratamento de lodo da Sabesp. 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=2&proj=sabes
p&pub=T&nome=TratamentoDeEsgoto&db= 

 
Figura 23-13B- Tratamento e disposição do lodo Duarte,, 2007 



Agua pague menos 
Capitulo 05- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 
Engenheiro Plínio Tomaz   22 de fevereiro  2014  pliniotomaz@uol.com.br 

 
 

 

 

 

5-21

Conforme Tocchetto, 2008 o lodo é o material sedimentado e removido do fundo 
dos decantadores, enquanto que o líquido clarificado ou tratado é removido pela 
superfície. 

O lodo por ser: 
 

Lodo primário ou bruto 
É o lodo proveniente dos decantadores primários. Geralmente são constituídos 

de sólidos em suspensão sedimentáveis e estão localizados antes dos biodiscos. 
 

Lodo secundário 
É o lodo removido do decantador secundário após o biodisco. 
 
Os lodos sépticos exalam mau cheiro, enquanto os digeridos são livres de 

odores. Os lodos provenientes dos decantadores primários, quando são descartados 
depois de alguns dias, são sépticos, ou seja, teve inicio o processo de digestão conforme 
Tocchetto, 2008. Os lodos inorgânicos não exalam odores putrescíveis, pois não sofrem 
decomposição biológica (lodos estáveis). 

Segundo Tocchetto, 2008 o lodo removido de decantadores ou adensadores deve 
ser desaguado em sistemas de desidratação antes de sua disposição final. Os sistemas 
mais utilizados são: 

 Leitos de secagem 
 Filtro-prensa de esteira (belt-press) 
 Filtro-prensa de placas 
 Filtro à vácuo 
 Centrífugas  
 Lagoas de lodo 

 
Conforme Diretrizes da SABESP para empreendimentos imobiliários o sistema 

de adensamento e desaguamento do lodo produzido a geral material sólido que possa 
ser disposta em aterros sanitários licenciados para resíduos sólidos da Classe II A- NBR 
10004/2004. 

Conforme a classificação dos resíduos, o Classe II A é para resíduos não inertes. 
A SABESP exige que: 

 Separação dos sólidos biológicos 
 Adensamento do lodo 
 Desaguamento do lodo 
 Estocagem do logo com capacidade para armazenar no mínimo 6 meses 

de produção de lodo seco. 
Recomenda ainda a SABESP o tratamento terciário com filtração do efluente e 

desinfecção com cloro ou ultravioleta. 
 

Helmintos  
Mesmo no Biodisco temos a formação de lodo e nas pesquisas de May, 2009 não 

foram encontrados ovos de helmintos nas amostras de lodo coletada.  
Conforme May, 2009 os helmintos são vermes achatados pertencentes ao filo 

Platyhelminthes. Os helmintos apresentam como principal habitar o intestino humano e 
em geral as enfermidades produzidas pelos helmintos se devem ao consumo de 
alimentos contaminados. As principais doenças produzidas pelos helmintos são: 
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ancilostomíase, ascaridíase, teníase, cisticercose, esquistossomose mansoni, 
estrongiloidíase, enterobiase, filaríase e a fasciolíase. 
 
5.20 Estimativa da produção de lodo seco conforme McGhee, 1991 

Vamos estimar a produção de lodo seco do Biodisco usando dados da pesquisa 
de May, 2009 e tendo como base de cálculo McGhee, 1991. 
Dados: 
Vazão= 0,5m3/dia 
TSS= 68 mg/L 
DBO= 150mg/L 
Espera-se que 60% dos sólidos se depositam no decantador primário: 

0,60 x (68 mg/L) x (0,5m3/dia x 103) =20,4 x 103 mg/dia 
 

No decantador secundário recebemos a carga de DBO. Estimamos que seja 
removido 30% da DBO no decantador primário e portanto teremos 70% no secundário  

0,7 x 150 mg/Lx (0,5m3/dia x 103)= 52,5 x 103 mg/dia 
Mas os sólidos serão 50%. 

0,5 x 52,5 x 103 = 26,25 x 103 mg/dia 
Somando-se todos os sólidos teremos: 
(20,4 x 103 + 26,25 x 103)= 46,65 x 103 mg/dia=46,65g/dia=0,0467 kg/dia=17kg/ano 
 

Portanto, a estimativa que fazemos é de 0,0467 kg/dia de sólidos secos referente 
ao lodo do Biodisco. 
 
5.21 Estimativa de produção de lodo conforme Antonie, 1974 

Dutta, 2007 cita Ronald L. Antonie et al, 1974 no seu trabalho sobre Evaluation 
of rotating disk wastewater treatment plant publicado no Journal WPCF chegou a 
estimativa que a produção de lodo em biodisco é ≤ 0,4kg/kg de DBO removido em 
aplicações domésticas. Antonie informa ainda que as teorias cinéticas não conseguem 
avaliar corretamente a quantidade de lodo de um biodisco. 

DBO de entrada = 150 mg/L 
DBO de saida = 10mg/L 
DBO removida = 150-10=140 mg/L 
Vazão= 500 litros/dia 
 
DBO removida= 140mg/L x 500 L/dia / 1000= 70 g/dia 
Lodo =0,4 x 70= 28 g/dia=0,028 kg/dia 
Portanto, a produção diária de lodo é no máximo 0,028kg/dia, ou seja, 

10,22kg/ano. 
 
5.22 Estimativa da produção de lodo conforme Duarte, 2007 

Duarte, 2007 apresentou dados no Biodisco que a produção de esgotos varia de 
0,07m3/habitante x ano a 0,1m3/habitante x ano. 
 
5.23  Estimativa da produção de lodo conforme PROSAB 
             Conforme estudos de Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios por 
reatores com filme elaborado pelo Prosab pelos professores Pedro Além Sobrinho, 
Miguel Mansur Aisse e outros, informamos que a produção do lodo produzido por 
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biodiscos são basicamente as mesmas dos lodos produzidos por filtros biológicos 
percoladores, ou seja Y= 0,75 a 1,0 kg SS / DBO removida com relação SSV/ SS= 0,75 
a 0,85. 

Plodo= Y x DBO removida 
Sendo: 
Plodo= produção de lodo (kg/ TSS/ dia) 
Y= coeficiente de produção de lodo (kg TSS/kg DQO removida) 
DBO removida = massa de DBO removida (kg DBO/dia) 
Y= 0,75 a 1,0 kg SS / DBO removida com relação SSV/ SS= 0,75 a 0,85. 

A avaliação da produção volumétrica de lodo pode ser feita pela seguinte 
equação: 
 

Vlodo= Plodo/ γ x C 
Sendo: 
Vlodo= produção volumétrica de lodo (m3/dia) 
Plodo= produção de lodo no biodisco (kg TSS/dia) 
γ= densidade do lodo, usualmente da ordem de 1000 a 1040 kg/m3. 
C= concentração do lodo removido no decantador secundário, usualmente na faixa de 
1% a 2%. 
 
Exemplo 5.1 

DBO de entrada = 150 mg/L 
DBO de salda = 10mg/L 
DBO removida = 150-10=140 mg/L 
Vazão= 500 litros/dia 
 
DBO removida= 140mg/L x 500 L/dia / 1000= 70 g/dia=0,070kg/dia 
Lodo =0,4 x 70= 28 g/dia=0,028 kg/dia 

 
Plodo= Y x DBO removida 

Plodo= 0,75 x 0,070 kg/dia= 0,0525 kg TSS/dia 
Em uma ano teremos Plodo= 365 dias x 0,0525kg TSS/dia= 19,16 kg / ano 

 
Vlodo= Plodo/ γ x C 

C=1%= 0,01 
Vlodo= 0,0525/ (1000 x 0,01)=0,0025m3/dia 

Em um ano teremos 
Vlodo= 365 dias x 0,0025m3/dia= 0,91 m3/ano 

 
Transporte do lodo a uma ETE 

Outra alternativa da disposição do lodo do biodisco, é transportá-lo para uma 
ETE da concessionária local. 
 
 
5.24 Temperatura 
 Conforme McGhee, 1991 abaixo da temperatura de 13ºC as taxas decrescem 5% 
a queda de 1ºC de temperatura. Isto aumenta consideravelmente a área do disco.  
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 Existe maneira prática de considerar temperatura abaixo de 13º C e não 
representa problema no dimensionamento do Biodisco.  
 
5.25 Biodisco 
 Valdez e González, 2003 apresentaram um trabalho sobre sistema de tratamento 
de esgotos e vamos mostrar a parte referente a biodisco conforme Figura (5.13) a (5.16) 
 

 
 

Figura 5.14- Seção transversal e tratamento de esgotos com biodisco. 
 

 
 

Figura 5.15- Troca de ar no biodisco e água de esgoto e seção transversal. 
 
 

 
 

Figura 5.16-Adição de ar comprimido ao sistema quando for julgado importante 
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Figura 5.17- Configuração típica de um 

 
 

Figura 5.18-Relações de eficiência e taxa de carga para biodisco  
 

Na Figura (5.17) temos um gráfico onde aparecem a taxa de carga hidráulica em 
L/dia.m2, a DBO solúvel da entrada em mg/L e DBO solúvel do efluente.
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                   Na Figura (5.18) temos uma maneira prática de se corrigir a temperatura 
quando abaixo de 13º C que é multiplicar a taxa em L/m2 x dia por um fator de 
correção. 

 

 
 
 

Figura 5.19- Correção da temperatura nas curvas da Figura (5.17). Multiplicar a 
taxa de carga pelo fator correspondente 

 
Exemplo 5.2 
Dado DBO de entrada de 150 mg/L e DBO de saída de 10 mg/L para temperatura média 
de 20ºC. A vazão média diária é 500L. 

Verificando a Figura (5.17) achamos a taxa de 50 L/m2 x dia. 
Como a vazão é 500 L/dia a área será: 

A= 500 L/dia / 50 L/m2 x dia= 10m2 
 

Caso tivéssemos uma temperatura de 8ºC entraríamos no gráfico da Figura 
(5.16) e acharemos o fator 0,78 e multiplicaríamos 50 x 0,78= 39 

A= 500/39=12,8 m2 
Portanto, precisaríamos de mais área de biodisco. 
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5.26 Diversas tabelas onde aparecem o biodisco 
O objetivo é apresentar mais informações sobre biodisco. 
Na Tabela (5.8) que segundo Sperling, 1996 in Jardim Junior, 2006 a eficiência 

do biodisco está entre 85% a 93%, mas as pesquisas de May conduziram a resultados 
superiores de 93,4% de redução da DBO.  

Observar também que o custo de implantação do biodisco varia de US$ 79/hab 
a US$ 120/ habitante sendo um custo alto e comparável ao sistema convencional de 
lodo ativado.  

No que se refere a manutenção e operação o Biodisco é cerca de 50% do custo 
do lodo ativado.  

Notar também a pouca quantidade de área necessária para instalar um biodisco e 
que o lodo produzido varia de 0,7 a 1,0 m3/habxano. 
 

Tabela 5.8- Característica típicas dos principais sistemas de tratamento de 
esgotos em nível secundário 

 
 

Na Figura (5.19) está outro esquema do Biodisco sendo que o lançamento do 
efluente será num corpo d´água. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.20- Esquema do biodisco 
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Observar na Tabela (5.9) que o lodo ativado desidratado a ser disposto varia de 
0,10 a 0,25 L/habitante x dia.  

 
 

Tabela 5.9- Volume per capita de lodo desidratado a ser disposto.  
Fonte: Jardim Junior, 2006. 

 

 
 
 

Na Tabela (5.10) estão as quantidades de lodo desidratado de diversos tipos de 
tratamento de esgotos, mas não o do Biodisco que pode ser estimado como lodo ativado 
convencional.
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Tabela 5.10- Quantidade de lodo gerado 

 

 
 
 

Na Tabela (5.11) estão as formas de tratamento de lodo usualmente usadas 
conforme Von Sperling. 

 
Tabela 5.11- Formas de tratamento de lodo. Fonte: Von Sperling 
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Figura 5.21-Biodisco da Alpina 

Observe na foto da Figura (5.20) que os biodiscos estão alojados em 4 
estágios ou 4 andares num único veio. 

 
 
 

Figura 5.22-Biodisco da Alpina 
Biodisco: submersão de 40% ao máximo de 80%  
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Figura 5.23-Biodisco da Alpina 
Esquema representativo do biofilme. Fonte: Alpina 

 
Nas Figuras (5.20) a (5.22) estão os biodiscos da Alpina. 

 
5.27 Principais características do RBC 

 O biodisco é composto de múltiplos anéis montados num eixo horizontal 
que passa no meio dos discos. 

 O escoamento dos esgotos é perpendicular ao eixo 
 Cerca de 40% da área total do disco fica submersa 
 Cresce um filme biológico no disco 
 Ao girar o eixo o filme biológico cresce absorvendo matéria orgânica dos 

esgotos 
 O oxigênio é absorvido do ar para manter as condições aeróbias 
 São usados múltiplos estágios para remover melhor a DBO5 

 
 De modo geral não é usada a reciclagem, isto é, o bombeamento da lama 

do tanque final do secundário para o tanque primário 
 As atividades biológicas são reduzidas durante a estação de climas frios; 
 Em climas frios os RBC são cobertos para evitar perda de calor e 

proteger contra o congelamento. 
 Em climas quentes os RBC são cobertos para evitar os raios ultravioletas 

que irão degradar o PVC dos biodiscos. 
 

Projeto 
O principal parâmetro de projeto é a quantidade de esgotos por superfície de área 

dos discos que é chamada de carga hidráulica (m3/dia . m2). 
Para esgotos municipais são necessários quatro estágios, mas para nitrificação 

são necessários cinco estágios. 
Na Figura (5.23) podemos ver um outro esquema do biodisco. 



Agua pague menos 
Capitulo 05- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 
Engenheiro Plínio Tomaz   22 de fevereiro  2014  pliniotomaz@uol.com.br 

 
 

 

 

 

5-32

 
 

Figura 5.24- Esquema do RBC observando o tratamento primário e o 
clarificador secundário onde é feita a deposição do lodo, sendo depois 

encaminhado ao tratamento final. 
 

Outras observações: 
Considera-se 4 pessoas/casa. Considera-se consumo de 180 L/dia x pessoa. 

Adota-se 60 g DBO/dia por pessoa conforme EPA. O efluente básico é 10 a 30 mg/L de 
DBO 

Decantador primário: é projetado para armazenar 60 dias de lodo, mas também é 
feito como um equalizador de vazão e deve ter dispositivos para a retirada da lama. 
Deverá haver uma grade para remoção de materiais grosseiros.  

O equalizador é importante principalmente quando a variação de vazão é maior 
que 2,5. 

O tratamento secundário é determinado pela superfície dos discos. É assumido 
também que a redução de DBO será no primeiro tanque. 

Os esgotos entram no decantador primário onde há reposição de sólidos e depois 
vai para o tratamento secundário que são os discos que giram a uma velocidade muito 
baixa. Os discos estão uma parte submersos e a outra parte são expostos ao ar. 

O efluente médio tem 10 a 30mg/L de DBO. 
Em grandes projetos haverá no final um novo tanque de sedimentação de lodo 

onde o lodo é bombeado para o decantador primário novamente. O tempo de detenção 
neste ultimo tanque não deve ser menor que 90min. 

A vida útil de um RBC é de 20anos. 
Um aspecto importante da manutenção é a retirada regular do lodo. 
O custo a ser considerado deve levar o período de 20anos considerando os custos 

de capital, custos de energia elétrica, custos de manutenção diária, semanal, custos de 
lubrificantes e trocas de peças. Custos de retirada do lodo com a freqüência e volume. 
Custo de visita de um especialista com no mínimo duas visitas/ano. Custos de reposição 
de bombas e motores. 

Na Figura (5.24) podemos ver um biodisco de grandes dimensões. 
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Figura 5.25- Vista de um biodisco de grande dimensão. 

Nas Figuras (5.25) a (5.27) podemos ver o biofilme que se forma na superfície 
dos discos. Existe uma teoria a respeito. O biofilme vai se formando e crescendo até 
uma hora que ele se desprende e daí ser necessário o decantador secundário após o 
biodisco, pois temos que tirar o lodo para tratamento. 

 

 
Figura 5.26-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 
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Figura 24.27-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 

 
 

 
Figura 5.28-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 
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Figura 5.29- Esquema do biodisco. Fonte Dutta, 2007 
 

Na Figura (5.28) temos um outro esquema do biodisco e Tabela (5.12) onde 
temos os critérios de funcionamento fornecido por Dutta, 2007. 

 
Tabela 5.12- Critérios de dimensionamento de RBC. Fonte Dutta, 2007 
 

 
 
 

Na Figura (5.29) temos o esquema de Biodisco de Dutta, 2007. 
 
 

 
 

Figura 5.30 Esquema de RBC. Fonte: Dutta, 2007. 
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5.28 Tratamento terciário com Filtros de pressão com areia (filtro de piscina) 
 O filtro de piscina funcionará como um tratamento terciário conforme Figuras 
(5.30) a (5.32). 

   A tese de doutoramento da dra. Simone May de julho de 2009 usou o filtro de 
piscina (filtro rápido de pressão) na melhoria da qualidade das águas cinzas claras. 

   No tratamento de águas cinzas claras com biodisco, desinfecção com cloro e 
filtro de piscina, May, 2009 obteve as seguintes reduções: 95,1% de cor aparente; 
98,2% de turbidez; 94,1% de SST; 93,4% de DBO; 86,3% de DQO, 84,9% de COT, 
99,8% de coliformes termotolerantes e 97,8% de coliformes totais. 
 
Dica: tratamento de águas cinzas claras com biodisco, desinfecção e filtro de 
piscina. 
 

A taxa de filtração nominal é de 1440m3/m2.dia e nas pesquisas de May, 2009 foi 
usado 872 m3/m2.dia. O meio filtrante era composto de areia com granulometria de 
0,45mm a 0,55mm com coeficiente de não uniformidade inferior a 1,6 e altura do meio 
filtrante de 0,52m. 

A vazão da bomba de 3,3m3/h, potência do motor de 1/3 de CV. 
 
 

 
 
 

Figura 5.31- Filtro de piscina 
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Figura 5.32- Filtro de piscina 
NBR 10339/98 
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Figura 5.33- Filtro de piscina 
Fonte: Macedo, 2003 

Conforme Metcalf&Eddy, 1991 o filtro de pressão de areia é semelhante ao 
filtro de areia por gravidade. 

O efluente de um lodo ativado varia de 6mg/L a 30mg/L. 
Uma maneira de se medir os sólidos em suspensão (SS) conforme 

Metcalf&Eddy, 1991 é  dada pela equação: 
Sólidos em suspensão (SS) em mg/L= 2,3 x Turbidez em uT 

 



Agua pague menos 
Capitulo 05- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 
Engenheiro Plínio Tomaz   22 de fevereiro  2014  pliniotomaz@uol.com.br 

 
 

 

 

 

5-39

 
22.29 Disposição do efluente do tratamento 

O efluente do esgoto tratado pode ter os seguintes destinos: 
 Ir para a rede de esgoto pública 
 Ir para os cursos d’água 
 Ser usado em irrigação 
 Descarregado sobre o solo 
 Usado como reúso: descargas em bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de 

piso. 
 

     Na irrigação de flores, gramados pode ser usado o efluente tratado, mas não deve 
ser usado em plantações de legumes, cenouras, etc destinada a consumo humano. 
 
22.30 Lançamento do efluente nos cursos de água 
                Para o lançamento do efluente num curso de água o mesmo deverá obedecer a 
Conama-Resolução nº 357 de 17 de março de 2005, onde os corpos de água são 
classificados em águas doces e águas salinas. 

 
As águas doces são classificadas em: 
 Classe especial 
 Classe 1 
 Classe 2 
 Classe 3 
 Classe 4 

 
Na Tabela (5.13) estão as exigências para as águas doces das Classe 1 a Classe 3. 

                  
           Tabela 5.13 - Padrões da Resolução Conama 357/2005 para águas doces 

 
 
Águas doces 

DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) 

(mg/L) 

OD 
(Oxigênio Dissolvido) 

 
(mg/L) 

CF 
(Coliformes Fecais) 

(NMP/100mL) 

Classe 1 3 6 200 
Classe 2 5 5 1000 
Classe 3 10 4  

 
Classe Especial 
-são as águas destinadas abastecimento humano com desinfecção 
-preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
-preservação dos ambientes aquáticos. 
 
Classe 1 
- são as águas doces para abastecimento humano após tratamento simplificado; 
- preservação das comunidades aquáticas; 
- recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. 
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Classe 2 
- são as destinadas ao abastecimento humano após tratamento; 
- proteção das comunidades aquáticas; 
- recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; 
- irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. 
 

 
 
Classe 3 
- são as destinadas ao abastecimento humano após tratamento convencional ou 
avançado; 
- irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
- pesca amadora; 
- recreação de contato secundário; 
- dessedentação de animais. 
 

 
 
Classe 4 
- são as águas destinadas da navegação; 
- harmonia paisagística. 
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O efluente poderá ser desinfetado com hipoclorito de sódio, havendo 

possibilidade de a dosagem ser automática. 
A SABESP recomenda em empreendimentos imobiliários que quando não há 

vazão de referência deve ser adotada a vazão mínima de 7 dias consecutivos de período 
de recorrência de 10 anos (Q7,10). 
 
22.31 Tratamento preliminar 
             O tratamento preliminar tem como objetivo a redução de sólidos grosseiros em 
suspensão. Não há praticamente remoção de DBO. 
O tratamento preliminar: 

 1.Gradeamento 
  2. Peneiramento 

3. Desarenação 
4. Equalização 

 
5.32 Tanque de equalização 

O tanque de equalização tem como objetivo de minimizar as variações de vazões 
de maneira que a vazão final fica constante ou quase constante para ser encaminhado ao 
tratamento. Outra função do tanque de equalização é uniformizar as concentrações de 
DBO, e pH por exemplo. 

O tanque de equalização pode ser construído em série ou em paralelo, sendo a 
melhor opção em série. 

Uma das vantagens do biodisco é que trabalha bem para variações de vazões de 
até 2,64. Para variação maior deve ser feito um tanque de equalização ou quando 
impomos um certo volume para tratamento usando uma unidade de tratamento 
comercial. 

Para o dimensionamento do tanque de equalização podemos usar método 
semelhante ao de Rippl usado em hidrologia. 

Vamos expor alguns cálculos preliminares que está no livro de Autodepuração 
de Tomaz, 2009. 

 
Cálculo de Lo após a mistura com o despejo 

 Conforme Metcalf e Eddy, 1993 são apresentadas as seguintes relações 
que serão úteis nos cálculos: 

  Vazão no rio: Qx 
  Descarga de esgotos: QD 
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  A vazão Q  é a soma das duas: 
                                          Q= Qx + QD 
 
 A DBO  do curso de água é Lx e a dos esgotos é LD e a DBO da mistura Lo será: 
                                                           Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
   
 O déficit de oxigênio Do da mistura é calculado da seguinte maneira. 
                      Do= (Qx . Dx +QD . DD) / Q 
Exemplo 5.3 
Seja um rio onde é lançado efluentes de esgotos tratados. 
Parâmetros do rio: 
 Volume diário= 733.536m3/dia= Qx 
 DBO= 1mg/L 
 OD= 9,0mg/L 
 Temperatura= 15ºC 
Parâmetros dos esgotos lançados no rio  
 Volume diário= 113.400m3/dia= QD 
 DBO= 200mg/L 
 OD= 0,0mg/L 
 Temperatura= 20ºC 
 
A vazão total  Q= Qx + QD = 733.536 + 113.400= 846.936m3 
 
Vamos agora calcular a DBO da mistura e que denominaremos Lo 
 Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
 Lo= (733536x1,0 + 113400x200) / 846936 =27,6mg/L =DBO da mistura 
 
Vamos calcular a temperatura da mistura: 
  Lo= ( Qx . Lx + QD . LD) / Q 
  t= (733536 x 15 + 113400x 20) / 846936 = 15,7ºC 
Calculemos o Oxigênio Dissolvido da mistura OD 
  Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
  OD= (733536 x 9,0 + 113400x 0) / 846936 = 7,8 mg/L 
 
Piveli e Kato, 2006 apresentam as seguintes relações para as misturas:DBO, OD e 

Temperatura: 
 
Para o cálculo da DBO da mistura: 
 DB0mistura = (Qrio x DB0rio + Qcórrego x DB0corrego) / (Qrio + Qcorrego) 
 
Para o cÁlculo do oxigênio dissolvido da mistura: 
 ODmistura = (Qrio x ODrio + Qcorrego x ODcorrego) / (Qrio + Qcorrego) 
 
Para a temperatura da mistura: 
 Tmistura = (Qrio x Trio + Qcorrego x Tcorrego) / (Qrio + Qcorrego) 
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Exemplo 5.4 (Pivelli e Kato, 2006) 
 Dado um rio poluído com vazão de 5 L/s, DBO igual a 50mg/L, concentração de 

oxigênio dissolvido igual a 2 mg/L e temperatura de 26ºC, descarrega suas água em um 
rio de vazão igual a 45 L/s, DBO igual a 5mg/L, oxigênio dissolvido igual a 6,5mg/L e 
temperatura de 20ºC. Supondo-se que a 50m a jusante a mistura já tenha sido 
completada, quais as características das águas do rio neste ponto? 
 
DB0mistura = (Qrio x DB0rio + Qcórrego x DB0córego) / ( Qrio + Qcórrego) 
 DB0mistura = ( 45 x 5 + 5x 50) / ( 45 + 5)= 9,5mg/L 
 
ODmistura = (Qrio x ODrio + Qcórrego x ODcórrego) / ( Qrio + Qcórrego) 
                        ODmistura = (45 x 6,5 + 5 x 2) / ( 45+5)=6,05mg/L 
 
Tmistura = (Qrio x Trio + Qcórrego x Tcórrego) / (Qrio + Qcórrego) 
                        Tmistura = (45 x 20 + 5 x 26) / (45 + 5)=20,6ºC 
 
Mistura de diversas águas com pH 
 Vamos seguir o exemplo dado por Piveli e Kato, 2006. 
 
Exemplo 5.5 

  Seja uma cidade que tem uma Estação de Tratamento de Água que produz vazão de 
20 L/s e o pH da água pH=8,0. Existe ainda um poço tubular profundo com vazão de 5 
L/s e pH=9,0 e uma fonte de água que é clorada e tem vazão de 5 L/s e pH=6,0. Achar o 
pH da mistura? 
Lembremos que o pH= - log (H+)  e que (H+)= 10 –pH 

 
(H+)mistura = ( Qeta x (H+)eta + Qpoço x (H+)poço + Qfonte x (H+)fonte / ( Qeta + 

Qpoço+Qfonte) 
(H+)mistura = ( 20 x 10-8 + 5 x 10-9+ 5 x 10-6 / ( 20+5+5) = 0,1735 x 10-6 
(pH)mistura= - log(0,1735 x 10-6)= 6,76 
 
Vazão Q7,10 

A vazão Q usada é a conhecida vazão ecológica também chamada de Q7,10 com 
sete dias consecutivas e período de retorno de 10anos. 

A vazão Q7,10 é usada como a vazão mínima nos projetos de avaliação das cargas 
poluidoras. 
  
Oxigênio dissolvido 
 O oxigênio dissolvido (OD) é encontrado em bolhas microscópicas de oxigênio que 
ficam misturadas na água e que ficam entre as moléculas.  
 É um importante indicador para ver a existência da vida aquática. O oxigênio entra 
na água por absorção diretamente da atmosfera ou pelas plantas aquáticas e pela 
fotossíntese das algas. 
 O oxigênio é removido da água pela respiração e decomposição da matéria orgânica 
e medido em mg/L. 
 A maioria dos peixes não sobrevive quando a quantidade de OD< 3mg/L. Para a 
criação de peixes o ideal é OD entre 7mg/L a 9mg/L. 
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Exemplo 5.6 
Dimensionar um tanque de equalização para tratamento de 17,25m3/h com vazões 
de entrada variando de 8m3/h a 50m3/h. 

O volume calculado será de 80,25m3 e a seção será quadrada. 
  

    Tabela 5.14- Cálculo do tanque de equalização baseado no Método de Rippl 
 

Horas 
do dia 

Vazão de  
Tratamento 

(m3/h) 

Vazão 
horária 
(m3/h) 

Diferença entre 
Vazão de tratamento 

e Vazão horária  
(2) – (3) 

(m³) 

Diferença Acumulada 
da Coluna 4 dos 
Valores Positivos 

 (m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 

22 17,25 15,0 2 2 

23 17,25 15,0 2 4 

24 17,25 15,0 2 6 

1 17,25 8,0 9,25 15,25 

2 17,25 8,0 9,25 24,25 

3 17,25 8,0 9,25 32,75 

4 17,25 8,0 9,25 43 

5 17,25 8,0 9,25 52,25 
6 17,25 8,0 9,25 59,5 

7 17,25 10,0 7 68,25 

8 17,25 11,0 6 74,25 

9 17,25 12,0 5 79,25 

10 17,25 15,0 2 81,25 

11 17,25 16,0 1 83,25 

12 17,25 20,0 -3 80,25 

13 17,25 19,0 -2  

14 17,25 18,0 -1  

15 17,25 20,0 -3  

16 17,25 20,0 -3  

17 17,25 35,0 -18  

18 17,25 50,0 -33  

19 17,25 30,0 -13  

20 17,25 23,0 -6  

21 17,25 22,0 -5  

   Total diário= 414,00    

    17,25    
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5.33 Caixa de óleos e gorduras 

Conforme Nunes, 1996 a caixa de retenção de gordura tem tempo entre 3min a 
5min se a temperatura for abaixo de 25ºC, mas se for acima o tempo de detenção poderá 
atingir até 30min. 

A caixa de retenção de óleo segundo Nunes, 1996 deve ter detenção de 10min. 
A SABESP recomenda também a caixa de gordura. 

 
Exemplo 5.7 
Calcular uma caixa de detenção de óleos e gordura para vazão de pico de 20m3/h adota 
em local com temperatura acima de 25ºC. 

Adotamos tempo de detenção de 20min. 
V= 20m3/h x 20min/ 60min= 6,7m3 

 
5.34 Gradeamento 

O gradeamento objetiva a remoção de sólidos bastante grosseiros com diâmetro 
superior a 10mm, como materiais plásticos e de papelões constituintes de embalagens, 
pedaços de madeira e metal. 

Temos grades grossas, médias e finas. 
A grade grossa tem espaçamento entre 5cm a 15cm; a média entre 2 a 5cm e 

grade fina de 1cm ou menos. 
As grades são colocadas inclinadas a 70º  a 90º  quando a remoção é mecanizada 

e de 45º a 60º quando a remoção é manual. 
A SABESP para empreendimentos imobiliários adota grade fina mecanizada 

para retenção de partículas com diâmetro médio igual ou maior que 1cm. 
 
Dimensionamento das grades  
 Nas grades temos dois tipos de velocidade. A velocidade no canal à montante da 
grade (V) e a velocidade da água na própria grade (v) que geralmente é maior que V. 
 A grade deve ser projetada para a máxima vazão de projeto Qmax e a velocidade 
na grade dever ser mínima de v=0,60m/s e máxima de v=1,00m/s conforme Jordão, 
2005, mas segundo Dacach, 1991 as velocidades mínimas são v=0,40m/s a v=0,75m/s. 
 Como suporemos que a limpeza da grade será manual, a perda de carga a ser 
considerada nos cálculos deve ser no mínimo de 0,15m, mesmo que encontremos nos 
cálculos perdas menores. 
 
Dica: a perda de carga mínima de uma grade ou peneira é de 0,15m. 
 
Área livre da grade 

Sendo Dacach, 1991 temos: 
Au= Qmax / v 

Sendo: 
Au= área da secção da  grade (m2) 
Qmax= vazão máxima de projeto (m3/s) 
v= vazão máxima na grade (m/s). Adotado entre 0,40m/s a 1,00m/s. 
A área S da grade será: 

S= Au / E 
Sendo: 
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S= área da grade (m2) 
Au= Qmax/ v 
 

 Largura do canal 
B= S / H 

Sendo: 
B= largura do canal (m) 
S= área da seção transversal (m2) 
H= altura do nível de água (m) 

 
Exemplo 5.8 

Determinar a perda de carga em uma grade que tem velocidade à montante V= 
0,21m/s  e velocidade na grade v=0,50m/s 

Hf= 1,43 ( v2 – V2) / 2g 
Hf= 1,43 ( 0,502 – 0,122) / (2x 9,81) = 0,017m 

Portanto, a perda de carga será de 0,02m mas será admitido o mínimo de 0,15m, 
devido a limpeza ser manual. 

 
5.35 Peneiramento 

As peneiras são uma tela fina que retém sólidos grosseiros e suspensos 
superiores a 1mm, como cascas, penas, fios, fibras, etc. As peneiras mais usadas 
variam de 0,5mm a 2mm. 
 Para o peneiramento Metcalf&Eddy, 1991 apresenta uma equação diferente das 
grades que é: 

hL=  [1/(C.2.g)]  (Q/A)2 
Sendo: 
hL= perda de carga na peneira (m) 
C= 0,60= coeficiente de descarga da peneira] 
g=9,81m/s2  = aceleração da gravidade 
Q= vazão pela peneira (m3/s) 
A= área efetiva aberta da peneira (m2) 
 
Exemplo 5.9 
Calcular um canal para vazão máxima de 50m3/h= 0,0139m3/s, considerando que será 
usada peneira de 1,0mm e que a área livre da grade é de 25%. 

Qmax= 0,0139m3/s 
A área S da grade será: 
E= 25%= 0,25 
Largura = 0,50m 
Altura= 0,20m 
Area= 0,50  x 0,20= 0,10m2 
Au= 0,10m2 x 0,25=0,025m2 

hL=  [1/(C.2.g)]  (Q/A)2 
hL=  [1/(0,6x2x9,81)]  (Q/A)2 

hL=  0,085 x  (Q/A)2 
hL=  0,085 x  (0,0139/0,025)2 

hL=  0,03m 
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5.36 Caixa de areia 

Para dimensionamento de caixa de areia a SABESP adota que a caixa de areia 
mecanizada deve reter partículas com diâmetro médio igual ou maior que 0,2mm. 
 
5.37 Leito secagem 

Uma maneira simples quando se tem espaço, é usar leito de secagem de lodos. 
Mas não devemos esquecer que antes de o lodo ir para o leito de secagem tem que ser 
tratado. 

Uma maneira prática é considerar 0,08 m2/hab conforme Imhoff citado pelo dr. 
Max Lottar Hess in Cetesb, 1973. 
 
Exemplo 5.10 
Dimensionar leito de secagem de logo para população de 1200 pessoas. 

Area = 0,08 m2/hab x 1200 hab = 96m2 
O que nos dará dois leitos de secagem de 48m2/cada. Devido a manutenção 

fazemos 3 (três) leito de secagem de 48m2/cada. 
 
5.38 Características do afluente e efluente conforme SABESP para 
empreendimentos imobiliários 
 Para empreendimentos imobiliários a SABESP adota que o esgoto bruto afluente 
a ETE devem ser adotados os índices da Tabela (5.15). 
 

Tabela 5.15- Características do afluente de esgotos de empreendimentos 
imobiliários da SABESP 

Parâmetros Padrão do afluente 
DBO 54 g/hab/dia 
Nitrogênio Total (NT) 10 gN/hab/dia 
Fósforo total (PT) 1,8 gP/hab/dia 
Coliformes termotolerantes 107 org/100mL 
 
 

Conforme SABESP, a qualidade do efluente da ETE deverá ser suficiente para 
atender os padrões e emissão estabelecidos no Artigo 18 do Decreto Estadual 8468/76 
e no artigo 34 da Resolução Conama 357/05 ou versões mais recentes. 

Os efluentes das ETEs deverão atender os parâmetros da Tabela (5.16): 
 

Tabela 5.16- Efluentes das ETES empreendimentos imobiliários conforme 
SABESP 

Parâmetros Padrão do efluente 
DBO 5,20 80% da DBO afluente e < 60mg O2/L 
Nitrogenio total (NT) ≤ 20mg N/L 
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5.39 Decantadores  
 Podemos ter um decantador primário antes do biodisco e um decantador 
secundário após o biodisco, sendo este o mais comum. 

Dependendo do volume de tratamento é necessário se instalar um decantador 
secundário (clarificador) para depositar o lodo originaria das placas de material 
orgânico que se desprendem dos discos plásticos. 

A NB-570 orienta que os decantadores devem ser dimensionados para a vazão 
máxima horária de efluente e para vazões acima de 250 L/s.  

A NB-570 recomenda quando seguido de filtro biológico seja usada a taxa de 
80m3/m2 x dia e quando seguido de lodo ativado seja de 120m3/m2 x dia. Recomenda 
ainda que NBR 12209 (antiga NB-570) recomenda ainda que seja maior que 2,00m. 
 
Primeiro critério 

A velocidade ascensional máxima admitida é de 0,40m/h adotado na Índia 
 
Segundo critério 

Azevedo Neto in Cetesb, 1993 recomenda: 
Decantadores primários: 30 a 45 m3/m2 .dia   (≤ 80m3/m2.dia NBR 12209) 
Decantores secundários: 20 a 25 m3/m2 .dia    (≤ 36m3/m2.dia NBR 12209) 
 

 
Exemplo 5.11 
Dimensionar um decantador secundário para vazão média de 350m3/dia= 15m3/h 

V  = Q/A 
A = Q/V=15m3/h/0,40m/h 
A=15/0,40=38m2 

Portanto, a profundidade mínima é 1,00 e a área é 38m2. Fazemos então dois 
decantadores primários (clarificadores). 
 
Exemplo 5.12 
Dimensionar um decantador secundário para vazão média de 350m3/dia= 15m3/h 

Decantador secundário: 20 a 25 m3/m2 .dia 
Adoto: 20m3/m2. dia : 

Área 350m3/dia/ 20m3/m2xdia= 18m2 
 
5.40 Tratamento terciário 

Conforme notas de aula da professora Magali Christe Cammarota da UFRJ, o 
tratamento terciário é conhecido como tratamento avançado e tem como objetivo 
melhorar a qualidade do efluente que sai do secundário 

Os tratamentos terciários mais conhecidos são: 
 Lagoas de maturação 
 Filtração (filtros rápidos de areia, ou seja, o filtro de piscina) 
 Carvão ativado 
 Troca iônica 
 Osmose reversa, ultrafiltração, etc 
 Oxidação química 
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Vamos salientar somente a Filtração, que remove sólidos em suspensão e 
bactérias que não foram removidos no tratamento secundário. Temos então o que se 
chama polimento do efluente.  

Os filtros podem ser de areia, antracitos e filtros rotativos. Os filtros podem 
reduzir de 25mg/L a 10mg/L os sólidos em suspensão proveniente de uma planta de 
lodo ativado. 

O uso de coagulantes e posterior sedimentação e depois a filtração, pode levar a 
nível de sólidos suspensos a valores extremamente reduzidos. 
 
 
5.41 Problemas operatórios do RBC 

Conforme Alves, 2003 os problemas operatórios de um RBC são: 
 Falha na rotação devido a desajuste, fadiga de material, excesso de biomassa nos 

discos. 
 Quebra dos discos devido exposição ao calor, solventes orgânicos ou radiação 

ultravioleta. 
 Odores devido a sobrecarga no primeiro andar (primeiro estágio) 
 

Os discos de PVC devem ser protegidos contra ação dos raios ultravioletas, das 
baixas temperaturas, de danos físicos e controlar o crescimento de algas no processo. 
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5.42 Projeto de RBC conforme Alves, 2003 

Alves, 2003 aplica o modelo da USEPA, 1985 que foi convertido por Grady e 
Lin, 1999 nas unidades SI e que iremos expor. 

A equação básica é: 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x (As/Q)x S n-1] 

0,5 }/  (2 x 0,00974 x (As/Q) 
Sendo: 
As= área dos discos no andar (m2) 
Q= vazão (m3/dia) 
Sn= concentração de DBO solúvel na saída do andar “n” (mg/L) 
 

Esclarecemos que a equação acima somente se aplica à fração solúvel da DBO e 
na prática podemos considerar que a DBO solúvel é 50% da DBO total. 

Vamos expor um exemplo conforme Alves, 2003 explicando que: 
1. Determinar a DBO solúvel à entrada e à saída 
2. Determinar a área dos discos para o primeiro andar, baseada na carga 

máxima de 12 a 20 g de DBO solúvel/m2 x dia. 
3. Determinar o número de veios necessários, utilizando sistemas de 

densidade padrão de 9300m3/veio. 
4. Selecionar o número de séries de andares por projeto, o caudal por série, 

o número de andares e a área/veio em cada andar) para os andares menos 
carregados em carga orgânica podem usar-se maiores densidades de 
discos. 

5. Calcular a DBO solúvel em cada andar e verificar se conseguimos ou não 
obter a concentração pretendida. Se não, alterar o número de andares ou 
o número de veios por andar ou a densidade dos discos. 
 

Exemplo 5.13 
Dimensionar um RBC dados: 

Vazão = 4000m3/dia 
DBO total de entrada = 140 mg/L 
DBO total de saída = 20 mg/L 
DBO solúvel de entrada = 90 mg/L 
DBO solúvel de saída = 10mg/L 
Sólidos suspensos totais (TSS) na entrada = 70 mg/L 
Sólidos suspensos totais na saída = 20m g/L 
 
Para se determinar o número de séries, começam por determinar-se o número de 

veios para o primeiro andar. Assumindo uma carga de 15g DBO solúvel/m2 x dia temos: 
 

Área requerida = 90 gDBO solúvel/m3 x 4000 m3/dia  / 15 g/m2 x dia de DBO  solúvel 
Área requerida = 24.000m2 

 
Como consideramos que temos 9300m2/veio serão necessários: 

 
24.000m2 / 9300 = 2,6 veios. Adoto 3 veios 
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Figura 5.34- Três veios com 3 andares cada (3 estágios cada) 
 

Como adotamos três veios, temos que dividir a vazão de entrada por 3 e teremos: 
 

4000m3/dia / 3 = 1333,3 m3/dia em cada veio. 
 

Vamos agora calcular a concentração e DBO solúvel em cada andar da seguinte 
maneira: 

As/ Q= 9300m2/ 1333,3 m3/dia= 6,97 dia/m 
 
Para o primeiro andar 

Usaremos a equação básica: 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x (As/Q)x S n-1] 

0,5 }/  (2 x 0,00974 x (As/Q) 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x 6,97x S n-1] 

0,5 }/  (2 x 0,00974 x 6,97) 
S n= { -1 +[1+0,272 x S n-1] 

0,5 }/ 0,136 
S n= { -1 +[1+0,272 x 90] 0,5 }/ 0,136 
S n= { -1 +[1+0,272 x 90] 0,5 }/ 0,136 =29,8 mg/L 

 
Para o segundo andar 

S n= { -1 +[1+0,272 x 29,8] 0,5 }/ 0,136 =14,8 mg/L 
 
Para o terceiro andar 

S n= { -1 +[1+0,272 x 14,8] 0,5 }/ 0,136 =9,1 mg/L < 10mg/L OK 
 
Como o objetivo era obter 10mg/L o resultado está adequado. 
 
5.43 Operação e manutenção dos biodiscos 

Um grande problema que existe em estações de tratamento de esgotos de 
pequenas comunidades é a manutenção e operação do sistema. O problema se complica 
quando se trata de prédios de apartamentos onde o próprio síndico cuida do sistema. 

A grande vantagem do Biodisco é a facilidade de manutenção e operação. 
No Estado de São Paulo a SABESP recomenda em empreendimentos 

imobiliários que devam possuir nível de automação suficiente para dispensar a presença 
de operador. O monitoramento da estação é feito por um Controlador Lógico 
Programável (CLP) alojado em um painel na estação de tratamento. 

Os parâmetros a serem monitorados são: medidor de vazão com saída analógica 
e totalizador de vazão; recalque do esgoto bruto afluente; grades mecanizadas, 
removedor de areia quando houver remoção mecanizada, etc 
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A SABESP exige ainda a filtração terciaria, que são os filtros de pressão (areia) 
denominados de filtros de piscina. 
 
 
 
5.44 Resultados 

Como resultado podemos afirmar que funcionou adequadamente o Biodisco 
sendo condizente o resultado com os padrões do Sinduscon, 2005.
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Introdução 
 
 Sempre estamos nos atualizando com o sistema MBR para tratamento de esgotos. 
 O MBR é o melhor tratamento de esgoto, pois, combina o tratamento biológico de lodos 
ativados com um tratamento fisico com ultrafiltração e tudo isto se chama MBR (membrane 
bioreator). 
 Infelizmente no Brasil ainda não fabricamos comercialmente membranas, mas existe uma 
Universidade no Rio de Janeiro que fabrica membranas de ótima qualidade, mas em pequena 
escala. 
 Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo os doutores Ivanildo Hespanhol e José 
Carlos Mierza continuam pesquisas com membranas, tudo com objetivo de aplicações práticas. 
 O mundo está em constante mudanças e temos membranas com sistema MBR com pressões 
cada vez mais baixa, isto é, consomem cada vez menos energia que estão sendo usadas na 
Alemanha para tratamento de águas cinzas (chuveiro e lavatório) não incluido a lavagem de 
roupas. 
 O professor Danilo, que era engenheiro químico disse numa das suas aulas de tratamento 
de esgotos industriais, que o melhor tratamento é aquele que usa energia, pois você pode fazer 
alterações no processo e não precisa se ajoelhar e ficar rezando para ver se o sistema funciona. 
 Informamos ainda que até o momento não temos normas da ABNT para reúso e o 
aconselhável é usar Sinduscom, 2005 que foi feito por vários especialistas da ANA, SABESP, 
CIRRA e outros. 
 
 

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2014 
 

Engenheiro civil Plinio Tomaz 
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Capítulo 06- Membrane Bioreator (MBR) 
 
6.1 Introdução 

Combinando a tecnologia de membranas com tratamento de esgotos foi desenvolvido nos últimos 
10 anos os bioreatores com membranas que é conhecido como o sistema MBR (membrane bioreator). 
 
6.2 Lodo ativado 

No processo do lodo ativado temos primeiramente o tratamento preliminar com a eliminação dos 
sólidos grosseiros por gradeamento e caixa de areia.  

Depois o efluente vai para o decantador primário onde se deposita a DBO em suspensão ou 
particulada.  

Em seguida a parte líquida ou solúvel da DBO vai para o tanque de aeração ou reator onde com a 
introdução de ar oxigênio) bilogicamente criam-se flocos que vão para o decantador secundário.  

No decantador secundário uma parte do lodo volta para o tanque de aeração, outra parte é 
depositada e o liquido após desinfecção vai para um curso dágua. 

O lodo depositado no decantador primário e no decantador secundario são ajuntados e se 
encaminha para um reator anaeróbio, retirada a água e a parte sólida é compactada e levada a um aterro 
sanitário. 

No sistema de lodo ativado podemos introduzir as membranas dentro do decantador secundário e 
se obter melhores resultados e sistema mais compactado conforme Figura (6.1). 

 
 

 
 
Figura 6.1- Acima temos o tratamento convencional de lodo ativado e abaixo a introdução de 

membranas como bioreator denominado de MBR. 
Fonte: Wikipedia 

 
 



Rede de esgotos 
Capitulo 06- Membrane Bioreators (MBR)      

engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   27/10/12 
 

 

6-5

 

 
Na Figura (6.2) temos um esquema geral do sistema MBR e na Figura (6.3) temos um esquema 

do como a membrana funciona. 

 
 

Figura 6.2- Esquema simplista do MBR 
 

 
 

 
Figura 6.3-  Ilustração do funcionamento da membrana 

Fonte: Wikipedia. 
 
 
 Conforme Judd, 2011 o primeiro bioreator com membrana (MBR) foi feito no fim do ano 
1960 e que usava o processo de lodo ativado convencional para tratamento de esgoto em um navio 
e foi desenvolvido comercialmente pela firma Dorr-Oliver. 
 
6.3 Sistema MBR 

Até o presente o melhor  tratamento de esgotos é o  lodo ativado, mas com as membranas 
introduzidas no processo melhoraram ainda mais a qualidade do efluente. Criou-se então há uns 10anos 
o sistema MBR que é o verdadeiro State of Art do tratamento de esgotos.  

Brady, 2009 informou que em 1980 já usavam nos Estados Unidos o MBR. Em relação ao 
espaço Brady, 2009 disse que conseguiram redução de 36% numa ETE convencional de lodo ativado,. 

Observar que o sistema MBR pode ser introduzido em reatores anaerobios de fluxo ascendente 
também com sucesso. É o que se chama de retrofit. 

A grande vantagem do Sistema MBR é o reúso dos esgotos e obedecer plenamente aos limites 
impostos pela Conama 365/05 e Conama 430/11 e as futuras alterações que sempre serão mais rígidas. 

O esquema geral de um tratamento com MBR está na Figura (6.4) e as membranas podem estar 
submersas dentro do reator ou externas, isto é, separadas do reator. 
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Figura 6.4- Reator submerso a esquerda iMBR (imerse membrane bioreators) e externo a 

direita sMBR (sidestream membrane bioreators) 
 

As membranas possuem tamanho dos poros entre 0,035μm e 0,4μm estando entre microfiltração 
e e ultrafiltração. 

 
6.4 Membranas ocas e planas 

Existem dois processos básicos no mundo de membranas: o de fibras ocas usado pela firma 
Zenon e membranas planas usado pela Kubota conforme Figuras (6.6). Ambos são bons, mas existem 
algumas particularidades. 

 

 
 
Figura 6.6- Mostra as membranas com fibras ocas a esquerda e membranas planas a direita. 

Fonte: TSG- making every drop count, dezembro 2005 
 

 A firma Zenon tem poro de 0,1μm (porosidade efetiva de 0,035μm e a firma Kubota têm poros de 
0,4μm  (0,1μm de porosidade efetiva). Na Zenon temos pulsação automática e a Kubota não. Na Zenon a 
pulsação faz o fluxo inverter todo 10min a 15mim para evitar entupimentos. A Kubota não tem fluxo 
invertido e  mecanismo é mais simples. 

A Figura (6.7) mostra duas estações compactas de tratamento de esgotos sendo uma da firma 
Kubota e outra Zenon. 
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Figura 6.7- Reatores de Membrana da Kubota(acima) e da Zenon( abaixo). 

Fonte: TSG- making every drop count, dezembro 2005 
 

 Das 20 maiores plantas de MBR do mundo de maio de 2010, conforme Judd, 2011 com 
70% foi a GE Zenon seguida da Kubota, Siemens, Asahi, BOW e Mre. 
 Como se pode ver predomina no mundo a GE Zenon. 
 
6.5 Uso do MBR 

Na Europa o uso do Reator de Membrana (MBR) começou em 1999 sendo que as instalações 
existentes variam de 25 L/s a 210 L/s. Nos Estados Unidos praticamente o primeiro processo de Reator 
de Membranas foi feito em 1975 na Califórnia no Condado de Orange com uma instalação de 219 L/s 
usando membranas de acetato de celulose.  

Com o passar dos anos as membranas de acetato de celulose foram substituídas por membranas 
de poliâmidas. 

Segundo Judd, 2011 as membranas políméricas principais são: 
1. PAN (polyacrylonitrile)  
2. HDPE (high density polyethylene) 
3. PES (polyethylsulphone) 
4. PS (polysulphone) 
5. PTFE (polytetraflouroetylene) 
6. PVDF (polyvinylidine difluoride) 

  
As membranas de fibras ocas começaram a ser feitas nos anos 1980 e foram testadas em 1992 no 

Condado de Orange com sucesso sendo o principal fabricante a GE Zenon e Koch PURON. 
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Nos Estados Unidos as instalações de MBR variam de 41 L/s a 440 L/s. O MBR não só elimina a 
necessidade do clarificador secundário numa estação de tratamento por lodo ativado, como produz um 
efluente de alta qualidade, chegando-se a um verdadeiro State of Art dos MBR. 

As aplicações de reúso por MBR tem sido em:  
 Descargas de bacias sanitárias,  
 Indústrias têxteis,  
 Uso não potável, etc. 

As membranas são um processo em que a separação das partículas é por meio determinada pressão 
em uma dada concentração conforme Figura (6.9).  

A maior causa do desenvolvimento do MBR é a legislação sobre a qualidade da água para se beber e 
qualidade das águas dos rios bem como a escassez de água na região. 

 
Fabricantes de membranas 
 Os fabricantes de membranas principais no mundo são: 

1. Estados Unidos 
2. Japão 
3. Alemanha 
4. China 

 
 

6.6 Processo de filtração 
         Os processos de filtração em membranas podem ser classificados de acordo com a remoção das 
partículas conforme Figura (6.9): 

1. Microfiltraçao (MF): a membrana tem poros que variam de 0,1μm a 1μm de diâmetro. Pode 
remover partículas como bactérias, cistos e oocistos. 

2. Ultrafiltração (UF): variam de 0,01 a 0,1 μm e pode remover partículas e moléculas grandes, 
incluso bactérias e virus. 

3. Nanofiltraçao (NF): neste caso as membranas são similares ao RO e a taxa de rejeição é baixa. 
Entre 0,01 μm a 0,001 μm 

4. Osmose Reversa (RO): neste caso as membranas podem rejeitar até pequenos solutos iônicos 
tais como sais como o que estão livres na água mineral. <0,001μm conforme Figura (6.8). 

 

 
Figura 6.8-Membranas espiral de osmose reversa 

Fonte: Naçoes Unidas, 2007 
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Figura 6.9- Processos de filtração em  membranas e os materiais que podem ser retidos. 
                                    Fonte: Nações Unidas, 2007 
 

A Alemanha e Austrália usam o tratamento de lodos ativados com membranas que se chama 
(MBR-membrane bioreactors) para reúso de esgotos. 
 
Configurações das membranas 
 Conforme Judd, 2011 existem seis principais configurações das membranas  e com o nome em 
português e o nome entre parenteses em inglês bem como a codificação: 
 

1. Membrana plana (Plate-and-frame/flat sheet- FS) 
2. Membrana oca (Hollow fibre- HF) 
3. Membrana multitubular (Multitubular-MT) 
4. Membrana com tubo capilar (Capillary tube-CT) 
5. Membrana em cartucho (Pleated filter cartridge- FC) 
6. Membrana espiral (Spiral-wound-SW) 
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Figura 6.9a- Membrana plana (Plate-and-frame/flat sheet- FS) 

 
 

 
 

Figura 6,9b- Membrana de fibra oca (Hollow fibre- HF) 
. 
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Figura 6.9c- Membrana com múltiplos tubos (Multitubular –MT) 
 

 
 
 

Figura 6.9d- Membrana com tubo capilar (Capillary tube- CT) 
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Figura 6.9e- Membranas em cartucho (Pleated filter cartridge-FC) 

 
 
 

6.7 Pressões em MBR 
As pressões aumentam na seguinte ordem: 

MF<UF<NF<RO 
Assim a pressão para Osmose Reversa é maior que a nanofiltração, que por sua vez é maior que a 

ultrafiltração que é maior que a microfiltração. 
Na Tabela (6.1) estão as características de vários tipos de membranas. Por exemplo, uma 

membrana UF a pressão varia de 0,7atm a 2,0 atm ou seja, 7mca a 20mca sendo que o diâmetro do poro 
chega até 0,1μm sendo usado material polisulfona e  fibras ocas com fluxo é de 26 L/m2 x h a 44 
L/m2xh. 



Rede de esgotos 
Capitulo 06- Membrane Bioreators (MBR)      

engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   27/10/12 
 

 

6-13

 

 
                          Tabela 6.1-Caracteristicas importantes de membranas para aplicações municipais. 

Caracteristicas MF UF MBR 
submersa 

NF RO 

Pressão (atm) 0,32 a 1,4 0,7 a 2,0 -0,7 a -0,3 4,8 a 8,2 8,5 a 20,4 
Diâmetro 
poro(μm) 

0,1 a 0,2 0,01 a 0,1 0,0035 a 0,40 0,001 a 0,01 1 xc 10-4 a 1 
x 10-3 

Material Polipropileno. 
Polisulfona, 
Polivinillidene 
Fluiride 
(PVDF) 
 

Polipropileno 
Polisulfona, 
PVDF 

Polietileno, 
PVDF 

Acetato de 
celulosed, 
poliamida 
aromática 

Acetato de 
celulose e 
poliamida 
aromática 

Fluxo  
(L/m2 x h) 

35 a 52 26 a 44 10 a 35 17 a 21 17 a 21 

Modelos de 
configuração 

Fibra oca Fibra oca, 
espiral 

Fibra oca, 
membrana 

plana 

Espiral Espiral 

 
 
Operação 

Entrada/Saida 
Dentro para 
fora 
Fluxo 
transversal 
Fim de linha 

Entrada/Saida 
Dentro para 
fora 
Fluxo 
transversal 
Fim de linha 

Entrada/Saida 
Fluxo 
transversal 
hibrido 
Fim de linha 
 

Entrada e 
saida 
Fluxo 
transversal 

Entrada e 
saida 
Fluxo 
transversa 

 
 
Firmas 
fornecedors 

 
Osmonics, 
Dow, Pall, 
Koch, USfilter 

 
]Dow, 
Hydranautics. 
Koch, Norit, 
Pall e Zenon 

Zenon, 
Kubota, 
Mitsubishi, 
USfilter, 
Hubedr and 
Segher-
Keppel 

Dow, Filme 
Tec, 
Hydranautics, 
Tripsep, 
Osmonics, 
Toyobo 

Dow, Filme 
Tec, 
Hydranautics, 
Tripsep, 
Osmonics, 
Koch, Trisep, 
Toray 

                       Fonte: Werf 
 

Facilmente se consegue que o efluente tenha turbidez <0,2 uT e que a remoção de virus seja de 4 
log (99,99%) dependendo do diâmetro nominal dos poros da membrana. Estas membranas seguramente 
removem os patogênicos como Cryptosporidium e Giardia. 

Foram usados em tratamento de esgotos  até 50 L/s a 116 L/s; 
As membranas são usadas no tratamento de lodos ativados em lugar dos clarificadores 

secundários.É um processo de tratamento terciário. 
Deverão ser estudados os custos de manutenção e operação para o bom funcionamento do 

sistema de tratamento de membranas devendo observar os seguintes parâmetros operacionais (Tsutiya, 
2001 et al). 

 Pressão de  operação das membranas 
 Perda de carga nos módulos 
 Fluxo do permeado e de concentrado 
 Condutividade elétrica do permeado 

 
As Figuras (6.10) a (6.12) mostram os módulos do chamado sistema MBR (reator em 

membranas). Temos a apresentação de um módulo, a superposiçao de outro módulo e a composição com 
três módulos. 

A Figura (6.13) e (6.14) mostra o corte longitudinal e transversal de um sistema de lodo ativado 
com membranas, conhecido como MBR (reator com membranas). 

Trata-se de ultrafiltração com diâmetros de poros menor que 0,1μm. 
Para uma simples casa a membrana terá área de 6,25m2 pode tratar em média 0,17m3/h e no 

maximo 2,73 m3/dia para as horas de pico. 
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Normalmente as membranas podem tratar até 98,28 m3/dia (1,14 L/s) com área de 225m2, sendo 
que acima de 3000m2 de membranas são introduzidos discos rotativos. 

A manutenção das membranas é feita somente uma vez por ano, onde faz-se uma limpeza com 
jato de ar das membranas e se retira o lodo acumulado, que deverá ser desidratado e encaminhado a um 
aterro sanitário. 

Durante a operação é introduzido sulfato férrico para diminuir a quantidade de nitrogênio nos 
esgotos.  

Pode ser feito em concreto ou material plástico. 
Segundo Judd, 2011 a performance de um MBR é dependente da qualidade de água do afluente e 

podemos fazer comparações com a performance de diferentes tecnologias de MBR para se achar a 
mesma matriz. É interessante verificar que para um mesmo problema os fabricantes fornecem soluções 
diferentes e que resultam em areas de membranas bem diferente uma da outra sendo que os efluentes dos 
MBRs também serão diferentes um dos outros. Quando a vazão do afluente é muito grande pode-se 
preferir fazer testes reais, 

 
6.8 Qualidade do efluente do MBR 

A qualidade do efluente de esgotos usando reatores de membrana conforme NoVachis et al 
conforme Tsutyia, 2001conforme Tabela (6.2). 

 
Tabela 6.2- Qualidade dos efluentes de reatores de membranas 

Parâmetro Valor Remoção 
em % 

DBO < 2mg/L > 99% 
TSS Abaixo do limite de detecção >99% 
TKN < 2mg/L > 96% 
NH3 <0,3mg/L >97% 
PT <0,1mg/L >96% 
Turbidez (uT) < 1 uT >99% 
Coliformes 
totais 

Abaixo do limite de detecção 100% 

Coliformes 
fecais 

Abaixo do limite de detecção 100% 

Virus Redução acima de 4log e na maioria dos 
casos abaixo do limite de detecção 

>99% 

                     Fonte: Novachis et al, 1998 in Tsutiya, 2002. 
 

A pressão de bombeamento é baixo, ou seja, somente 2 (dois) mca que significa baixo custo de 
energia elétrica na bomba. 

As membranas de ultrafiltração são de material plástico denominado polisulfona (PSO). Existem 
outros materiais como: acetato de celuluse, polietersulfona, polipropileno, poliamida, poliacrilamida e 
outros 

Não nos interessa os grandes tratamento de esgotos com o uso de membranas como os reatores 
tradicionais produzidos pela Zenon e pela Kubota. 

O interesse que temos é para pequenas estações de tratamento para uma casa ou centenas de 
casas usando reatores de membranas submersos novos. 
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Figura 6.10- Três módulos do MBR (reator em membranas) fornecido pela firma alemã SiClaro  
 
 

 
Figura 6.11- Corte longitudinal de um sistema de lodo ativado residencial com as membranas da siClaro 
Fonte:http://www.martin-systems.de/en/produkte/downloads/Membran/siClaro-Membranfilter.pdf 
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Figura 6.12- Corte transversal de um sistema de lodo ativado residencial com as membranas da siClaro 
Fonte:http://www.martin-systems.de/en/produkte/downloads/Membran/siClaro-Membranfilter.pdf 
 

Em instalações acima de 139 L/s é importante o uso de peneiras e tratamento primário antes do 
tratamento propriamente dito. Em plantas abaixo de 22 L/s o peneiramente é limpo automaticamente. 

Salientamos a importância da desinfecção com cloro do efluente devido a facilidade de 
monitoramento. 

O lodo estabilizado deve ser compactado antes de ir para o aterro sanitário existindo 
equipamentos para isto. 
 
6.9 Vantagens do MBR 

O tratamento com MBR cada vez mais está diminuindo os custos das membranas e já está 
provado que é mais eficiente que os tratamentos biológicos. 

As vantagens são: 
 Alta qualidade do efluente podendo o mesmo ser usado para resfriamento, descarga em 

bacias sanitárias, rega de jardins ou outro processo qualquer. 
 Precisa de menos espaço, pois, substitui o clarificador secundário do tratamento dos lodos 

ativados 
 O tempo de retenção do lodo pode ser completamente controlado. Tempo de 30 a 45h são 

possiveis de serem atingidos e isto aumentará a biodegradação dos compostos resistentes 
e melhorar a performance da nitrificaçao conforme EPA, 2004. 

 A biomassa pode ser bem concentrada atingindo 30g/L no MBR. 
 Há uma redução drástica do lodo. 
 A remoção de bactérias e virus é feita sem adição de produtos químicos. 
 O sistema MBR submerso permite que se faça um upgrade em instalações existentes. 

Geralmente são MF ou UF e composta de membranas ôcas ou planas. A turbulência no 
exterior é mantido por difusão de ar para evitar a deposição.O vácuo é introduzido ao lado 
das membranas 

 A troca de membranas varia de 5anos a 10 anos. 
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Toilet to tap (Da bacia sanitária para a torneira) 
 Judd, 2011 cita que o reúso direto da bacia sanitária à torneira somente foi feito no mundo em 
2002 na Africa na Namibia (New Goreangab Reclamatin Plant at Windoek)  que em lugar do MBR usa 
doze processos separados de Ultrafiltração oferecendo um produto de qualidade. 
 
6.10 Desvantagens do MBR 

As desvantagens do MBR são: 
 Custo alto de capital e de operação 
 São técnicas novas de uso de membranas para tratamento de esgotos sanitários ainda não 

conhecidas, prevalecendo então as técnicas de conhecimento geral. 
 Ainda não são fabricadas em escala comercial no Brasil 
 Alto custo de energia elétrica 
 Os sistemas convencionais atendem a legislação vigente. O processo MBR produz um efluente 

de melhor qualidade, mas em geral está acima dos padrões legais. 
 
  O autor em seus cursos e consultoria tem tomado conhecimento de sistema de MBR no 
Brasil que estão apresentando problemas e isto se deve a falta de manutenção. É necessário a 
contratação de técnico especialista em membranas para a manutenção e operação do sistema 
MBR, pois com a prática vai aumentando a duração média das membranas de 5anos até 10anos. 
 

 
 

Figura 6.3- Diferença de cor do líquido após o MBR (a direita) 
Fonte: Clean Water from Wastewater 

 
6.11 Custos 

Conforme Tsutiya, et al 2001, os reatores em membranas (MBR) são competitivos com o sistema 
de lodos ativados convencionais até a vazão de 579 L/s. 

Nos Estados Unidos os custos estimados possuem uma contingência de 20%. Existe uma 
associação internacional de custos- American Association of Cost Engineers (AACE) e normalmente se 
espera que o custo de uma estação de tratamento de esgotos variem de -30% a + 50% que são os limites 
de confiabilidade achado nos Estados Unidos e isto não deve ser confundido com a reserva de  
contingência (City of Hollister, 2005). 

A Tabela (6.3) mostra uma adaptação  em números das curvas do autor citado.  
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Tabela 6.3- Estimativa de custos em dólares por m3 dos reatores em membranas (MBR) e o 

tratamento convencional por lodo ativado. 
Vazão MBR Lodo ativado

 convencional
(L/s) US$/m3 US$/m3 

0 0,10 0,05 
58 0,08 0,04 
116 0,07 0,04 
174 0,06 0,03 
232 0,04 0,03 
290 0,03 0,02 

                                                                   Fonte: adaptado de  Tsutiya, et al 2001. 
 

Asano, 1998 apresenta ainda que para vazão em torno de 43 L/s o custo do metro cúbico com 
amortização de capital em 20anos e juros de 10% anuais é de US$ 0,75/m3 e a manutenção e operação 
do sistema é US$ 0,72/m3. 

O custo global será US$ 1,47/m3 
  Judd, 2011 cita a necessidade de se fazer análise de beneficio custo usando o valor presente 
para período de vida útil de 30 anos. 
 
 
6.12 Aplicações do MBR 

Sao inúmeras as aplicações do MBR nestes 30 anos. A  reciclagem da água em edificios e o 
tratamento de esgotos de pequenas comunidades é feito cada vez mais no Japão. Também é facilmente 
aceito que os MBR podem ser usados no tratamento das águas cinzas.  

Na Alemanha está-se usando MBR para águas cinzas provenientes de chuveiro, banheira e 
lavatório, não incluindo a lavagem de roupas. 

A tecnologia do MBR pode ser aplicada em tratamento de chorume de aterros sanitários, que 
possuem uma alta taxa de DBO. Existem tratamento de chorume na França com 50m3/dia; na Alemanha 
264m3/dia e 250m3/dia. Na cidade de Zagreb usando ultrafiltração chegou-se a remoção de 90% da carga 
orgânica do chorume e se tivessem usado membranas com poros menores a remoçao seria maior. 
Obteve-se remoção de 87% de COD e 93,5% de TOC com nanofiltração. 

Existem no mundo mais de 1.200 MBR sendo que 1.000 estão no Japão e o resto na Europa e 
Estados Unidos. 

De todas estas instalações do Japão, 55% são de membranas submersas da firma Kubota e o 
restante 45% quando as membranas externas. 

 
Disruptores endócrinos 
Confome N. Cisek da Universidade de Manitoba em Winnipeg, Canadá no ano 2003, pesquisas 

feitas nos Estados Unidos acharam 95 substâncias orgânicas contaminantes em 139 rios de 30 estados. 
Entre estes os mais frequentes achados são esteróides, hormonios, detergentes sintéticos e inseticidas 
que possibilitam os disruptores endócrinos. 

Conforme José Santamarta os disruptores endócrinos interferem no funcionamento do sistema 
hormonal mediante algum dos três mecanismos seguintes: substituindo os hormônios naturais: 
bloqueando a ação hormonal: aumentado ou diminuindo os níveis de hormônios naturais. 

Para a retirada dos disruptores endócrinos são necessárias membranas com nanofiltração. 
O livro Nosso futuro roubado de  Theo Colborn et al que trata do assunto é uma espécie de 

continuação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson que falou sobre o DDT. 
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No Canadá o Departamento da Justiça definiu como disruptor endócrino a substância que tem a 
habilidade de alterar a síntese, secreção, transporte, ação ou eliminação de hormônios em um organismo 
e que é responsável pela manutenção da homeostase, reprodução desenvolvimento e comportamento de 
um organismo. 

Nos Grandes Lagos no Canadá se acharam disruptores endócrinos que geralmente provém dos 
esgotos municipais, de pesticidas e herbicidas da agricultura.  

 
6.13 Confiabilidade 

A USEPA, 2004 salienta a importância de uma unidade de tratamento para reúso enfatizando oito 
regras gerais que são: 

1. Duplicar as fontes de energia elétrica. 
2. Quando houver queda de energia imediatamente deverá entrar a fonte alternativa. 
3. Usar múltiplos unidades e equipamentos 
4. Fazer um reservatorio de armazenamento de emergência 
5. O sistema de tubulações e bombeamento deverá ser flexível para mudanças de emergencia 
6. Sistema de cloração duplo 
7. Controle automático dos resíduos 
8. Alarme automático 
 
Enfatiza ainda: 

1. Qualificação de pessoal 
2. Programa efetivo de monitoramento 
3. Programa efetivo de manutenção e operação 

 
6.14 Avaliações para escolha do tratamento adequado 

City Hollister, 2005 para apreciaçao das alternativas para a escolha do tratamento de esgoto 
adequado montou os seguintes fatores: 
 Gerenciamento do efluente do tratamento de esgotos 
 Força do tratamento, isto é, as varias variaveis que podem mudar no tratamento. 
 Confiabilidade no processo de tratamento de esgotos 
 O tratamento tem ser facil de ser operado 
 O tratamento de esgoto tem que ser flexibilidade 
 Temos que verificar o espaço disponivel 
 Temos que saber onde vamos dispor os residuos do tratamento 
 Temos que ver os problemas de odores 
 Cuidar dos aspectos estéticos 
  Verificar os custo de implantação e de manutençao e operaçao 
  Verificar as leis existentes sobre  a disposiçao do efluente 
 Facilidae ou dificuldade de ser aprovado pelos orgaos ambientais. 

 
Ainda segundo City Hollister, 2005 os critérios de um projeto de uma estaçao de tratamento de 

esgotos sao: 
 O processo de tratamento deve minimizar os odores. 
 O processo de tratamento deve minimizar os ruidos durante a construçao e durante a 

operaçao dos equipamentos. 
 A desidratação do lodo dos esgotos e as instalações que serao usadas nao devem ser 

esquecidas. 
 Os processos devem ter um longo tempo de retençao para estabilizar o lodo. 
 O nitrogenio é um fator importante para a remoção. 
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6.15 Standards dos efluentes 

Vamos analisar alguns standards de alguns paises para se ver eficiência do sistema MBR. 
 

Tabela 6.4- Alguns standards de alguns países para tratamento municipal de esgotos 
Parâmetros Europa 

EC-1998 
Alemanha 

(2002) 
China USA Austrália 

DBO5,20 25mg/L 15 a 40 mg/L 30a 80mg/L < 
1mg/L 

<5mg/L 

NT 10 a 
15mg/L 

13 a 18mg/L  1mg/L <3 

PT 1 a 2 mg/L 1 a 2mg/L  0,1 <0,1mg/L 
                        Fonte: Membrane bioreactor (MBR) treatment of emergin contaminants 

 
 
Segundo Brady, 2009  as grandes vantagens das membranas são: 

1) Baixo custo operacional 
2) Consistência na qualidade do efluente que permanece constante mesmo que mude as 

condições de entrada. 
3) Operação simples 

 
No meu ponto de vista, a maior importância das membranas é a consistência da qualidade do 

efluente, mesmo que haja alterações no afluente, pois as membranas são um processo físico. 
 

6.16 Riscos à saúde pública 
Um dos grandes perigos do reúso para a saúde pública é quando não se faz o tratamento e a 

desinfeção, podendo ocasionar doenças como: colera, febre tifoide, disenteria, helmintos. 
Infelizmente alguns paises no mundo usam os esgotos sem tratamento na agricultura. 
Alguns dos patógenos que se podem encontrar num esgoto bruto são os seguintes: 

 
                Tabela 6.5- Exemplos de patógenos associados a esgotos municipais 

Protozoário Giardia lamblia, Crysptosporidium sp 
Helmintos Ascaris, Toxocara, Taenia, ancylostoma 
Virus Hepatite A, Rotavirus, Enteroviroses 
Doenças causadas por bactérias Salmonella sp, Vibrio cholerae, Legionellacease

                          Fonte: Nações Unidas, 2007 
 
 
Desinfecção 

O objetivo da desinfecção é matar ou inativar os microorganismos patogênicos, vírus e parasitas 
da água de esgotos tratadas. Comumente a desinfecção se utiliza de fortes oxidantes como o cloro, 
ozônio, bromo, mas todos eles na deixam inativo os ovos de helmintos, conforme Nações Unidas, 2007. 
 
Cloro: é o mais usado desinfetante, mas a presença de sólidos em suspensão, matérias orgânica ou 
amônia na água causam problemas para a sua eficiência. Os sólidos em suspensos agem como um 
escudo para os microorganismos que se protegem do cloro. 

O cloro pode ter alguns efeitos negativos em certas irrigações de determinadas culturas e em 
ambiente aquático. A retirada do cloro, ou seja, a decloração é um processo muito caro para ser usado no 
reúso. 
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Ultravioleta:  a radiação UV inativa o microorganismo para reprodução e não cria subproduto. O UV 
destroi o DNA e funciona bem no ponto de aplicação (Poinf of use), mas ao longo do tempo se o mesmo 
ficar armazenado varios dias as bacteriais, virus, etc voltam por foto-reação. 
 
Ozônio: é um ótimo desinfetante, mas é caro. Devemos ter um tempo correto de contato e uma 
concentração adequada de ozônio. É muito discutido a criação de subprodutos cancerígenos do ozônio 
sendo que vimos publicação no congresso da WQA no Novo México, Estados Unidos, onde foi citada a 
criação de 22 produtos cancerígenos. 
 
Deve ser estudado para cada caso qual a melhor solução. 
 
Ovos de Helmintos: os ovos de helmintos possuem diâmetro que varia entre 20μm a 80μm, densidade 
relativa entre 1,06 a 1,15 e altamente pegajoso. 

 Somente podem ser inativos com temperaturas acima de 40ºC.  
Os processos de coagulação, sedimentação, floculação removem os ovos de helmintos. 
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