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Resumo: Este artigo apresenta uma abordagem reflexiva em relação ao uso sustentável das 

águas capitadas e geradas nos sistemas hídricos de projetos arquitetônicos, tendo como 

finalidade a implantação de métodos, conceitos e equipamentos para o melhor aproveitamento 

das águas em edificações residências. Enfocando a diminuição do impacto ambiental pelo 

consumo exagerado da água potável utilizada pelo homem para fins não potável. Apresenta-se 

diferentes (re) usos dos efluentes concebidos nas atividades residenciais humanas, buscando 

uma arquitetura sustentável capaz de proporcional uma consciência ambiental dos usuários, 

junto ao reaproveitamento dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Arquitetura. Projeto. Água. Consciência. Sustentabilidade. 

 

Abstract: This paper presents a reflective approach to the sustainable use of water and 

capitate generated in water systems of architectural projects , view to the implementation of 

methods , concepts and equipment for the best use of water in residential buildings. Focusing 

on reducing the environmental impact by excessive consumption of drinking water used by 

man for non-potable purposes , we present different ( re) use of effluent designed in human 

residential activities , seeking a sustainable architecture capable of proportional 

environmental awareness of users, together the reuse of natural resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensando na preservação de bens naturais (água potável), surgiu a iniciativa de propor 

este artigo envolvendo a temática de sustentabilidade hídrica nos projetos arquitetônicos, com 

ênfase na reutilização das águas cinzas residências, referenciando nas obras existentes sobre 
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esta temática. A metodologia deste artigo é baseada em uma pesquisa bibliográfica, capaz de 

ser compreendida como o estudo de diferentes publicações e autores. 

Utilizando este método, da pesquisa bibliográfica, avaliaram-se as fontes e assim 

foram elaborados conceito, procedimentos de projetos, resultados, discussões e considerações 

do tema. Desta forma, tal estudo pode ser considerado relevante, pois propicia um 

desenvolvimento cultural para que a sociedade e pesquisadores aprofundem sobre a 

importância de desenvolver métodos racionais e satisfatórios, conduzindo ao aproveitamento 

dos recursos naturais disponíveis. 

 

1.1. A importância da água 

 

A preservação do ciclo vital da água é manter a natureza, pois em muitas regiões da 

terra, o ciclo natural vem sofrendo alterações, afetando a vida dos seres vivos. Em algumas, 

ainda há recursos em abundância, já em outras, a situação é crítica com a falta dos recursos 

hídricos potáveis.  

A ideia de que a água é um recurso natural ilimitado é sustentada pelo ciclo 

hidrológico. Este, entretanto, necessita de vários fatores para manter o seu equilíbrio. Tomar 

uma abordagem fragmentada, ou seja, sem levar em consideração as alterações do meio, ao se 

lidar com o manejo da água, comprometerá a disponibilidade e a sustentabilidade dos recursos 

hídricos futuramente (UNESCO, 2012). 

Portanto, sabe-se que esse recurso é esgotável, devido ao crescimento da população no 

decorrer das ultimas décadas, ocasionando o aumento de níveis de poluição dos mananciais 

hídricos, provocando uma crise de abastecimento e afetando a qualidade da água potável, 

onde sua grande maioria se encontra em estado de ameaça e de escassez. Existe uma crescente 

preocupação em preservar esse bem natural, afinal, água com boa qualidade e suficiências 

gera riquezas, desenvolvimento propicia vida saudável.  

Portanto, a água é um recurso esgotável, deve-se levar em conta que a sociedade está 

enfrentando um grande crescimento da população, da poluição e da economia, provocando 

uma crise no abastecimento e na qualidade da água potável, onde grande parte da reserva de 

água doce do planeta se encontra poluída ou continua ameaçada pela poluição, e nos centros 

urbanos a maior parte da contaminação é originária do esgoto, monóxido de carbono, 

produtos derivados de petróleo e bactérias (CHRISTMANN, PIEREZAN e OLIVEIRA, 

2014). 

 



 

1.2. Uso racional da água 

 

O uso eficiente dos recursos hídricos mediantes técnicas adequadas é de imenso valor, 

pois, uma estação de tratamento de água não deve apenas priorizar a obtenção de um produto 

final de boa qualidade, mas também é de vital importância a preocupação com a manutenção 

e preservação do ambiente onde está localizada (CDMAALC, 1990). 

A água é um patrimônio da humanidade, um elemento vital para todos os ecossistemas 

e sociedades humanas, devendo ser compartilhadas com as gerações atuais e futuras que 

habitam as bacias hidrográficas e suas fronteiras.  

Pelo papel fundamental que a água tem para todos os seres vivos, deve-se considerar a 

política hídrica como instrumento básico para o desenvolvimento sustentável, bem como a 

necessidade de tornar essa política peça central da administração ambiental (CDMAALC, 

1990).  

Sendo assim, para amenizar o problema da escassez hídrica, muitos países, inclusive o 

Brasil, além de incentivarem programas de combate ao desperdício buscam a utilização de 

fontes alternativas de água, como o reuso das águas servidas e o aproveitamento da água da 

chuva, onde esta última alternativa destaca-se por ser relativamente econômica e pela 

possibilidade de constituir fonte para usos potáveis, desde que realizado tratamento adequado 

(CHRISTMANN, PIEREZAN e OLIVEIRA, 2014). 

 

1.3. Reuso da água 

 

O reuso da água pode ser definido como a reutilização de águas residuais empregadas 

em atividade humana, uma ou mais vezes, destinadas a outros fins (MOTA, 2007).  

Nesse sentido, são consideradas fontes alternativas de águas, aquelas que não sofrem 

cobrança, não oferecem água da mesma qualidade que as fornecidas por concessionárias e não 

estão sob concessões dos órgãos públicos. 

Com isso no âmbito urbano, a escolha da fonte alternativa deve priorizar o menos 

impacto ambiental ao meio ambiente, tentando fugir de intervenções diretas nos mananciais e 

de ofertas de água feitas pelos órgãos públicos.  Faz-se necessário esclarecer que fontes como 

poços artesanais ou captação direta dos corpos d’água requerem autorizações legais.  

 

1.3.1. Tipos de reusos 

 

Para uso residencial as águas de reuso podem ser utilizadas em descarga de vasos 

sanitários, lavagem de pisos, irrigação de jardins, lavagem de roupas, lavagem de carros. O 



 

principal fator complicador dos projetos de reuso de água, tanto pluvial como de águas cinza e 

negras é a separação dos ramais e cisternas que deve obedecer a critérios rigorosos, a fim de 

se reduzir riscos de contaminação. Os custos operacionais também pesam bastante.  

No entanto, a implantação desses sistemas, não é simples e implica acréscimos de 

custo significativos à obra. A especificação de componentes como reservatórios, sistemas de 

tratamento e redes de distribuição exclusivas exigem projetos criteriosos que devem ser 

acompanhados por profissionais especializados, além de mão de obra capacitada para fazer a 

correta manutenção dos equipamentos. 

De acordo com May e Hespanhol (2006, p.2) os tipos de reuso das águas podem ser 

classificados em:  

 

“a) Reuso indireto não planejado: Ocorre quando a água já utilizada uma ou mais 

vezes em alguma atividade humana é descarregada no meio ambiente e novamente 

utilizada a jusante, em sua forma diluída, de maneira não intencional e não 

controlada; 

b) Reuso planejado: Ocorre quando o reuso é resultado de uma ação humana 

consistente, adiante do ponto de descarga do efluente a ser usada de forma direta ou 

indireta; 

c) Reuso direto planejado: Ocorre quando os efluentes, após devidamente tratados, 

são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga ate o local de reuso; 

d) Reuso indireto planejado: Ocorre quando os efluentes, depois de 

convenientemente tratados, são despejados de forma planejada nos corpos d’águas 

superficiais ou subterrâneos, para ser utilizada a jusante em forma diluída e de 

maneira controlada, no intuído de algum uso benéfico”. 

 

Já a NBR 13.969 (ABNT, 1997, p.21), que dispõe sobre unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação 

manifesta que:  

 

“No caso de esgoto de origem essencialmente domestica ou com características 

similares, o esgoto tratado deve ser reutilizado para fins que exigem qualidade de 

água não potável, mas sanitariamente segura, tais como irrigação de jardins, 

lavagens dos pisos e dos veículos automotivos, nas descargas de vasos sanitários, na 

manutenção paisagísticas dos lagos e canais com água, na irrigação dos campos 

agrícolas e pastagem etc.”. 

 

A tabela abaixo apresenta a classificação e os reusos previstos na NBR supracitada. 

 

 



 

Tabela 1. Parâmetros e seus valores limites do efluente tratado nas águas superficiais de 

acordo com as classes de lançamento 

Parâmetro *Classe a *Classe b *Classe c *Classe d 

Temperatura (°C) Inferior a 40 Inferior a 40 Inferior a 40 Inferior a 40 

PH Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 

DBO 5,20 (mg/L) Inferior a 20 Inferior a 30 Inferior a 50 Inferior a 50 

DQO (mg/L) Inferior a 50 Inferior a 75 Inferior a 125 Inferior a 150 

Oxigênio dissolvido (mg/L) Superior a 2 Superior a 2 Superior a 2 Superior a 2 

Sólidos sedimentáveis (ml/L) Inferior a 0,1 Inferior a 0,1 Inferior a 0,5 Inferior a 1 

SNF totais (mg/L) Inferior a 20 Inferior a 20 Inferior a 50 Inferior a 60 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) Inferior a 5 Inferior a 5 Inferior a 5 Inferior a 5 

Nitrato - N (mg/L) Inferior a 20 Inferior a 20 Inferior a 20 Inferior a 20 

Fosfato (mg/L) Inferior a 1 Inferior a 1 Inferior a 20 Inferior a 5 

Coliformes fecais (NMP/100 

mL) 

Inferior a  

1 000 

Inferior a  

1 000 
Inferior a 500 

Inferior a  

1 000 

Óleo e graxas (mg/L) Inferior a 30 Inferior a 30 Inferior a 10 Inferior a 50 

Fonte: ABNT (1997) 

*Classe a: na represa destinada ao abastecimento público ou nos rios formados da represa até 

10 km a montante dela, independente da distância do ponto de captação e do volume de 

reservação da represa; 

*Classe b: nos corpos receptores com captação a jusante para abastecimento público;   

*Classe c: nas águas litorâneas, praias e nos rios que deságua, nas praias frequentadas                

pelas pessoas para recreação; 

*Classe d: nos demais corpos receptores. 

 

 

1.3.2. Reusos das águas cinza 

 

De acordo com o Manual da FIESP (BRASIL, 2005, p.58), “água cinza para reuso é o 

efluente domestico que não possui contribuição da bacia sanitária e pia de cozinha, ou seja, os 

efluentes gerados pelo uso de banheira, chuveiros, lavatórios, maquinas de lavar roupas”. 

O conceito de saneamento ecológico objetiva a separação dos efluentes de diferentes 

equipamentos, com a intenção de minimizar ou reutilizar esse material (BAZZARELLA, 

2005). 



 

Ainda, a autora acima citada, observa a classificação das águas cinza como sendo os 

efluentes de lavatórios, chuveiros e maquinas de lavar roupas  

Assim, a figura 1 exemplifica um projeto para captação e separação dos efluentes de 

uma edificação.  

 

Figura 1: Exemplo de projeto de separação de esgoto 

 

Fonte: Viggiano (2005). 

 

 

1.4. Sistemas de reusos 

 

Sobre o sistema de reuso (BRASIL, 2005, p. 50), alguns cuidados básicos merecem 

destaque: 

 

“a) O sistema hidráulico deve ser identificado e totalmente independente do sistema 

de abastecimento de água potável;  

b) Todos os pontos de acesso à água de reuso devem ter acesso restrito, e devem ser 

identificados adequadamente;  

c) As pessoas trabalharem em atividades inerentes ao sistema de reuso devem 

receber instruções;  

d) Os reservatórios de armazenamento devem ser específicos.  

 

Basicamente, o sistema necessário para o aproveitamento desses efluentes constitui-se, 

segundo May e Hespanhol (2006, p.4), de: 

 

“a) Coletores: um sistema de condutores, tanto verticais como horizontais, que 

possibilite o transporte do efluente do chuveiro, do lavatório e da maquina de lavar, 

até o sistema de armazenamento; 

b) Armazenamentos: composto por um ou mais reservatórios que iram armazenar o 

conteúdo proveniente dos coletores; 



 

c) Tratamento: esse dependera que a qualidade que a água coletada devera receber, 

para atender as necessidades do seu destino. 

 

Figura 2: Exemplo de reuso de águas cinzas 

 

Fonte: Viggiano (2005) 

 

 

1.5. Sistema de captação, armazenamento e distribuição da água potável, água pluvial 

e água cinzas. 

 

Com referência ao sistema de distribuição das águas cinzas tratadas, deve-se observar 

as recomendações da NBR 5.626 (ABNT, 1998) que estabelece as exigências e 

recomendações para a realização do projeto, execução e manutenção de instalações prediais 

de água fria. 

O procedimento mais comumente utilizado para o dimensionamento das tubulações 

prediais de água fria é apresentado no anexo A dessa Norma, que trás uma tabela que serve 

como modelo proposto para facilitar os cálculos, que descritos sucintamente a seguir na NBR 

5.626 (ABNT, 1998, p.33): 

 

“a) Identificação dos trechos da tubulação; 

b) Soma-se os pesos que cada trecho deve atende; 

c) Estima-se a vazão; 

d) Determina-se o diâmetro do tubo; 

e) Calcula-se a velocidade da água; 

f) Calcula-se a perda de carga unitária; 

g) São verificadas as diferenças de cota, definindo sinal positivo para trechos de 

descida e sinal negativo para trecho de subida; 

h) Avalia-se a pressão disponível; 

i) Define-se os comprimentos reais e equivalentes da tubulação;  

j) Calcula-se a perda de carga total nos trechos; 

l) Determina-se a pressão dinâmica disponível nos pontos de consumo”. 

 

Assim como no sistema de distribuição o sistema de coleta das águas cinzas deve 

obedecer às recomendações de uma norma, nesse caso deve atender à NBR 8.160 (ABNT, 

1999) que estabelece exigência e recomendações referentes ao projeto, execução e 



 

manutenção dos sistemas de esgoto, garantindo assim a higiene, a segurança e o conforto aos 

usuários.  

A figura 3 representa um sistema de coleta, armazenamento e distribuição da água 

oriunda de chuvas (água cinzas), e água oriunda do abastecimento público. 

 

Figura 3: Exemplo de sistemas de coleta, armazenamento e distribuição água potável e água 

cinzas 

 

Fonte: Disponível em < https://saisconsultoria.wordpress.com/category/mao-de-obra-qualificada  

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

No presente artigo foi observada a pesquisa bibliográfica, onde através de consultas a 

várias literaturas relativas ao assunto pode-se cobrir o assunto a ser pesquisado. 

A pesquisa bibliográfica pode ser entendida como o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, 

cuja sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material 

escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou 

na manipulação de suas informações revisão de literatura refere-se ao levantamento do 

assunto do tema pesquisado (LAKATOS e MARCONE, 1992). 

 

 

 

https://saisconsultoria.wordpress.com/category/mao-de-obra-qualificada


 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a realização da pesquisa em diferenciadas publicações sobre a temática do reuso 

de águas cinzas, (não potáveis), chega-se a um resultado. Assim com todos os autores citados, 

que a água é o elemento mais importante para a sobrevivência da humanidade e de todas as 

outras formas de vidas em nosso planeta. 

Diante desses fatos, o estudo mostra a importância de se criar uma arquitetura com 

sistemas hídricos eficazes e satisfatórios capazes de produzirem águas com fins não potáveis, 

mostrando as viabilidades das instalações de um sistema de coletas de água de chuva 

juntamente com as características dessas águas para verificar sua qualidade, podendo assim, 

aplicar em diferentes tipos de reusos.  

Nos sistemas de reutilização de águas cinzas deve-se considerar o comprometimento 

de todos os usuários sendo que o volume e a concentração de contaminantes podem variar 

dependendo da tipologia da edificação, da localidade, do nível de ocupação da residência, da 

faixa etária, do estilo de vidada, da classe social, da cultura e dos costumes dos residentes. Já 

nos sistemas de reaproveitamento de águas pluviais devem-se investigar as condições do local 

de instalações e qual os fatores que podem interferis na qualidade da água recolhida 

(BIBIANO, 2003). 

Antes da utilização, a verificação da qualidade e a necessidade de tratamento das 

águas cinzas é fundamental para que não ocorra risco à saúde de seus usuários. O potencial 

dessa água pode ser utilizado em irrigação de jardins, em lavanderias, lavagens de veículos, 

calçadas, em descargas de vasos sanitários, em sistemas de combate a incêndio não havendo a 

necessidades de águas potáveis para tais necessidades.  

A coleta e o armazenamento das águas cinzas dispõem de uma série de benefícios 

como a redução do consumo de água potável fornecida pela companhia de saneamento, 

redução do risco de enchentes, a conservação do elemento vital para a sobrevivência do 

homem (água potável). São todos esses fatores que devem ser conceituados e propostos em 

projetos para com finalidade de uma sustentabilidade hídrica na construção civil. 

 

 

 

 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Fomentar a redução do consumo e aproveitar os recursos naturais existentes de forma 

sustentável é unir os benefícios ecológicos aos econômicos a favor do equilíbrio natural do 

planeta (CHRISTMANN, PIEREZAN e OLIVEIRA, 2014). 

O presente trabalho estimou o potencial da reutilização da água, passível de ser obtida 

de águas pluviais, cinzas e da utilização de sistemas hídricos em residências. A partir da 

construção desse artigo, percebeu-se que a implementação de sistemas hídricos de 

reaproveitamento da água em residências é uma estratégia de sustentabilidade bem vinda para 

todas as classes sociais, e de grande importância para a preservação do meio ambiente. 

Diante da escassez de água potável, faz se necessário, a conscientização da população 

referente à maneira correta de utilização da água, onde o desperdício não pode ocorrer, e 

encontrar novas formas de captar, armazenar e aproveitar a água. A água da chuva está 

disponível na grande maioria das regiões, e por isso sua captação pode resolver problemas 

como as enchentes nas cidades e a ameaça de conflitos sociais pela água (CHRISTMANN, 

PIEREZAN e OLIVEIRA, 2014). 

Assim, todos os critérios de preservação da água levam-nos a buscar a sustentabilidade 

dos recursos hídricos, onde a coleta de água e o seu respectivo reuso é uma estratégia bastante 

viável no ponto de vista econômico e sustentável, para as atividades humanas.  

O comprometimento de implementar sistemas hídricos em projetos arquitetônicos é 

dever de profissionais capazes de tal elaboração. Alem de iniciativas dos órgãos públicos 

pertinente, como de suas legislações. E também é dever da sociedade procurar-se 

conscientizar sobre métodos sustentáveis em suas edificações, contribuindo assim, para 

reduzir o impacto no meio ambiente. 
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