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 RESUMO: A escassez de água nos dias atuais vem crescendo devido a falta de 
conscientização da população. Nesse sentido, tem-se como objetivo apresentar uma 
proposta de reúso de água proveniente da máquina de lavar aplicado à bacia 
sanitária de uma edificação residencial. Foi realizado o monitorado o consumo da 
máquina de lavar roupas e na bacia sanitária de uma residência em Itaberaí (GO) 
composta por três pessoas, que chegou que nesta residência é consumido 7,68 
m³/mês na bacia sanitária o consumo mensal foi de 1,78 m³/mês. Para a verificação 
da eficiência do processo de tratamento estudado, realizou-se o processo físico – 
químico de coagulação, floculação e decantação, alterando as faixas de 
concentração de cal para otimizar o pH, e posteriormente adição de sulfato de 
alumínio. A melhor faixa de cal foi de 0,5 mg/L com concentração de 1 mg/L de 
sulfato de alumínio, dessa forma se enquadrando nas NBR 13.969/1997 e na NBR 
16.783/2019. Com isso, os resultados apresentaram que são favoráveis ao reúso 
desse efluente tratado em bacias sanitárias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, um fator limitante para o desenvolvimento nas regiões semiáridas e áridas é a falta 

d’água. Entidades gestoras de recursos hídricos e planejadores continuamente vem procurando novas 

fontes de recursos hídricos para completar a pequena disponibilidade hídrica (HESPANHOL, 2002). 

O Brasil é um país privilegiado quanto à disponibilidade hídrica total, no entanto a ocorrência da 

água é desigual no território e durante o ano, bem como a demanda por sua utilização e a infraestrutura 

hídrica adequada para o seu aproveitamento e conservação (ANA, 2019).  

Nas regiões com maior dinamismo econômico e produtivo, como no caso das regiões 

metropolitanas, o desafio do abastecimento está relacionado com a frequente utilização de fontes hídricas 

comuns, que resulta em conflitos pelo uso da água, de ordem quantitativa e qualitativa (ANA, 2010). 

Com isso é necessário adotar estratégias que visem racionalizar a utilização dos recursos hídricos e 

reduzir os impactos negativos da geração de efluentes pelas indústrias. Estas estratégias se tornam cada 

vez mais necessárias devido as limitações das reservas de água doce no planeta, bem como o aumento da 

demanda de água de abastecimento, tendo como prioridade ao abastecimento de água para o consumo 

humano e as restrições que vem sendo implementadas em relação aos efluentes no meio ambiente (SILVA, 

2011). 

Quando se trata sobre racionalização de água, logo se pensa sobre conservação e o reúso da água, 

que segundo Santos et al. (2006) a “Conservação da água é admitida como um conjunto de ações que 

propiciam a economia e preservação de água, seja nos mananciais, seja no sistema público de 

abastecimento de água, seja ainda nas edificações”. 

Já o reúso de água pode ser relacionado com a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, 

saneamento ambiental e o gerenciamento de recursos hídricos. Para a prática se torna necessário 

compreender as normas que regem o reuso e definir a forma mais adequada para o mesmo (CUNHA, 

2011). 

Ao reutilizar a água há uma diminuição a demanda sobre os mananciais, pois substitui a água de 

melhor qualidade, água potável, por uma água de qualidade inferior. Esta pratica cada vez mais vem sendo 

discutida e utilizada em alguns países. A substituição é possível tendo em vista a qualidade requerida para 

certos usos, assim é possível poupar grandes volumes de água potável quando se utiliza uma agua de 

qualidade inferior para o abastecimento das finalidades que podem prescindir de água dentro dos padrões 

de portabilidade (RAMOS, 2010). 

Várias pesquisas apontam que é possível a reutilização do efluente da máquina de lavar roupas 

para usos não potáveis, tendo em vista que a mesma consome uma alta quantidade de água, e 

consequentemente há uma geração de efluentes na mesma proporção. Constata-se ainda, que há uma 

necessidade de uma maior conscientização sobre o reúso de água devido ser possível a reutilização em 

vários aspectos, tais como a água de torneiras de pia, da água de banho entre outros, conforme a NBR 

13.969 (ABNT, 1997) e o Manual de Conservação e Reúso de Água da SABESP. Reforçando-se assim a 

necessidade de realização de pesquisas nessa área. 

2. OBJETIVO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de reúso de água proveniente da 

máquina de lavar aplicado à bacia sanitária de uma edificação residencial. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Perfil do consumo de água nas residências 
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Segundo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2019), o consumo de água 

médio do brasileiro é de 153,9 L/hab.dia 

Ainda o SNIS (2019) mostra informações sobre consumo mais especifica para Goiás e Goiânia, 

mostrada no Tabela 1. 

Tabela 1: Consumo médio de água no 
estado de Goiás 

Região Consumo (l/hab.dia) 

Goiás 135 
                                                          FONTE: SNIS (2019) 

Um dos trabalhos precursores sobre perfil de consumo e usos finis da água em residências foi 

realizado nas cidades inglesas de Malvern e Mansfield cujo os resultados mostraram o perfil do consumo 

doméstico de água. Foi realizada uma metodologia manual, cujo foi anotada duas informações, (a) a leitura 

diária dos hidrômetros instalados junto as tubulações de abastecimento dos prédios e (b) anotações diárias 

feitas pelos moradores, indicando as utilizações de água feitas e o número de vezes que isso ocorriam. 

(BARRETO, 2008) 

A Figura 1 mostra os resultados desse estudo apresentando o uso da água, expresso em consumo 

per capita por tipo de uso. 

 
Figura 1 – Perfil de consumo de água em residências inglesas 

Fonte: Barreto (2008) 
 

Em 1999, Rocha (1999) realizou um estudo objetivando a construção do perfil de consumo de 

residências unifamiliares, composta por quatro pessoas e um consumo per capita de água foi de 

aproximadamente 109 L/hab/dia e os resultados dos consumos per capita nos aparelhos monitorados 

obtidos são mostrados na Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 – Perfil de consumo de residência unifamiliar 

Fonte: Rocha (2009) 
 

O autor fez a ressalva que o presente estudo não é aconselhável generalizar para uma cidade, 

região ou tipologia habitacional, valendo o resultado apenas para habitação que foi alvo de medição. 

Mais recentemente, Barreto (2008) realizou uma pesquisa na mesma linha, buscando obter o perfil 

de consumo de cidades da Zona Oeste de São Paulo, de consumidores de mesma classe de consumo, na 

qual o consumo por mês seria na faixa de 15 a 20 m³/mês. O perfil de consumo obtido é sintetizado na 

Figura 3 

 

 
Figura 3 – Perfil de consumo de água em residência da Zona Oeste de São Paulo 
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Fonte: Barreto (2008) 

 

O autor apresenta que como pode perceber na Figura 3.5 o chuveiro foi o ponto de maior utilização 

com 13,9%, com a máquina de lavar roupas em terceiro lugar, com 10,9%. Observa-se também que os 

consumos são relativos a participação percentual de cada utilização, sendo assim não pode associar 

diretamente os consumos, dado que os consumos foram dados como consumo médio de todas as 

residências analisadas (BARRETO, 2008) 

Em 2013, Sant’ana, Borges & Monteiro (2013) realizaram um estudo buscando caracterizar os usos 

finais de água em edificações em Brasília para identificar o potencial de redução no consumo de água 

promovido pelo aproveitamento de água pluviais e reuso de água cinza para fins não potáveis. Os 

resultados mostraram que os edifícios analisados consomem em média 11.700 m³/ano, com uma demanda 

aproximadamente de 172 litros/pessoa/dia. Os consumos médios dos aparelhos são mostrados na Figura 4. 

 
Figura 4 – Perfil de consumo dos usos finais de água em edificações em Brasilia 

Fonte: Sant’ana, Borges e Monteiro (2013) 
 
 

A atividade que mais consome água no estudo foi o chuveiro, com 23%, o que pode ser explicado 

pelo maior tempo de uso, cerca de 9,2 minutos/pessoa/dia, em segundo lugar foi a máquina de lavar 

roupas de 10 kg, com 21,4%, esse valor pode ser explicado pelo grande volume que o processo de lavagem 

consome, cerca de 164 litros por ciclo, e pelo uso constante ao longo da semana, cerca de 6 usos por 

família (SANT’ANA, BORGES e MONTEIRO, 2013). 

3.2 Reúso de água 

Segundo Ramos (2000) “A água é usada de maneira inconsequente todos os dias. Seja o exagero de 

minutos no banho, os vários enxágues da máquina de lavar roupas, a torneira corrente na hora de lavar a 

louça e os legumes”. 
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Nos dias atuais, um fator limitante para o desenvolvimento nas regiões semiáridas e áridas é a falta 

d’água. Entidades gestoras de recursos hídricos e planejadores continuamente vem procurando novas 

fontes de recursos hídricos para completar a pequena disponibilidade hídrica (HESPANHOL, 2002) 

Com isso, surge a necessidade da reutilização da água, no Artigo 2 da Resolução N 54 (BRASIL, 

2005), obtém-se algumas definições sobre o tema, tais como:  

I - Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, 

indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não;  

II - Reuso de água: utilização de água residuária;  

III - água de reuso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos 

para sua utilização nas modalidades pretendidas; 

Em 1973, a World Health Organization, (WHO) lançou um documento no qual classifica os tipos de 

reuso de água, de acordo com seus usos e suas finalidades, são eles: 

I - Reuso indireto de água: A reutilização indireta ocorre quando a água já é 

utilizada uma ou mais vezes com finalidade doméstica ou industrial e lançadas em 

águas superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente em sua forma diluída. 

II - Reuso direto de água: é o uso planejado e deliberado de águas residuárias 

tratadas para alguma finalidade benéfica, como irrigação, recreação, indústria, 

recarga de aquíferos subterrâneos e consumo humano. 

O Artigo 3 da Resolução N 54 (BRASIL, 2005) possui algumas definições sobre o reuso indireto não 

potável de água, são eles: 

I - Reuso para fins urbanos: utilização de água de reuso para fins de irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 

tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área 

urbana; 

II - Reuso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reuso para 

produção agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

III - Reuso para fins ambientais: utilização de água de reuso para implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente;  

IV - Reuso para fins industriais: utilização de água de reuso em processos, 

atividades e operações industriais; e, 

V - Reuso na aquicultura: utilização de água de reuso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos. 

Ao reutilizar a água há uma diminuição a demanda sobre os mananciais, pois substitui a água de 

melhor qualidade, água potável, por uma água de qualidade inferior. Esta pratica cada vez mais vem sendo 

discutida e colocada em primeiro plano e utilizada em alguns países, baseando-se no conceito da 

substituição de mananciais. A substituição é possível em função da qualidade requerida para certos usos, 

assim é possível poupar grandes volumes de água potável quando se utilizam uma agua de qualidade 

inferior para o abastecimento das finalidades que podem prescindir de água dentro dos padrões de 

portabilidade (RAMOS, 2010) 

Os esgotos de origem domésticas, águas de drenagem agrícola e águas salobras, que possuem 

qualidade inferior, devem ser consideradas como fontes de abastecimento de usos menos restritivos, 

sendo assim, uma solução da falta universal de água, pois o uso dessas tecnologias apropriadas para o 

reuso, constituem em conjunção com a melhoria da eficiência do uso e o controle da demanda. 

(HESPANHOL, 2002) 

3.3 Qualidade de efluentes do processo de lavagem de roupas 
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As águas residuais de lavanderia são geralmente alcalinas, altamente coloridos, contem grande 

quantidade de sabão e detergentes, gordura, sujeiras e corantes, e possui uma DBO de 2 a 5 vezes maior 

que a do esgoto doméstico, o processo libera também fibras de tecidos (WOLLNER et al, 1954). 

Em 2015, Feitosa, Berwanger & Hilgemann (2015) realizou um estudo no qual tinha como objetivo 

de analisar o efluente bruto de uma lavanderia e posteriormente analisar o efluente tratado. A Tabela 2 

mostra a qualidade do efluente bruto. 

 

Tabela 2: Caracterização do efluente bruto de uma lavanderia 

Parâmetro Valores 

Cor 61,1 pt-Co 

Turbidez 46,5 NTU 

pH 7,64 

Condutividade 578,2 µS/cm 

Nitrogênio Total 19,65 mg/L 

Carbono Orgânico Total 97,31 mg/L 
                                                                                              Fonte: Feitosa, Berwanger e Hilgemann (2015) 

 

O Figura 5 mostra os resultados de estudo realizado por Menezes (2005) em uma lavanderia 

industrial que tinha como objetivo estudar o tratamento e a reciclagem do efluente gerado por uma 

lavanderia industrial, no qual os valores apresentados são relativos a uma amostra coletada para cada tipo 

de procedimento empregado na lavanderia. 

 
Figura 5 – Caracterização do efluente gerado em uma lavanderia industrial 

Fonte: Menezes (2005) 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado em uma residência localizada no município de Itaberaí, no estado 

de Goiás, selecionada através dos critérios de facilidade de acesso, uso rotineiro da máquina de lavar 

roupas e consequente geração de efluentes gerados no processo.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário realizar o levantamento de oferta e demanda 

de água de reúso na residência estudada. A identificação da oferta de água de reúso da máquina de lavar 

foi realizada através do sensor de medição de fluxo instalado diretamente na torneira de alimentação da 

máquina de lavar roupa da residência.  
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O monitoramento ocorreu durante um período de 13 dias. Esse sensor é integrado a uma placa 

baseada em arduíno e possui a função de armazenar os dados, que depois foram descarregados através de 

planilhas, as quais foram validadas, padronizando a base de dados permitindo o seu tratamento. Após o 

monitoramento foram realizados os cálculos do volume de água de reúso gerado neste processo. 

Já para a identificação da demanda da água de reúso, com uso proposto para uma das bacias 

sanitárias da residência, foi utilizada uma planilha, representada pela Tabela 3, no qual era registrado o uso 

manualmente pelos usuários através de um “X” em cada quadrado cada vez que a bacia fosse utilizada. 

Posteriormente foi utilizado os dados de consumo de água em bacia sanitária da SABESP (2014) para 

estimar a demanda de água na residência. 

 

Tabela 3 – Quantidades de descargas realizados 

Dia Quantidades de descargas 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
FONTE: Autoria própria 

Para a caracterização qualitativa do efluente bruto, foi realizado em duas etapas e assim como para 

os ensaios de tratabilidade, foram coletadas as amostras diretamente de um tambor de 200 litros utilizado 

para armazenar a água proveniente de todo o ciclo do processo de lavagem completa de roupa.  Estas 

amostras foram submetidas ao processo de caracterização física, química e biológica, com o método de 

coleta e armazenamento, assim como as análises, de acordo com as metodologias retiradas do APHA- 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os parâmetros analisados foram: 

demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), cor, turbidez, série de sólidos, 

pH, condutividade, alcalinidade, dureza e fósforo. Tendo sido realizadas no Laboratório de Saneamento e 

no Laboratório de Águas da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. 

Os ensaios de tratabilidade em bancada foram realizados utilizando-se o tempo de mistura lenta de 

3 minutos e 60 minutos de sedimentação, variando as concentrações de cal e barrilha e mantendo a 

mesma concentração para o sulfato de alumínio, conforme Tabela 4, a fim de encontrar a situação ótima de 

eficiência do tratamento, buscando o atendimento aos requisitos de qualidade de água para reúso 

constantes na NBR 16.783 (ABNT, 2019). 

 
Tabela 4: Divisão dos ensaios mediante a variação de concentração de Cal, 

Barrilha e Sulfato de Alumínio 

Concentração ( g/L) Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 

Cal 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 

Barrilha 0,5 0,8 1,1 1,4 - 

Sulfato 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

                                                                                                                     FONTE: Autoria própria. 
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Após as análises dos resultados dos parâmetros turbidez e cor dos intervalos criados na Tabela 1, 

foi possível identificar o “pH ótimo” para a incorporação do sulfato de alumínio.  

Em um segundo momento, buscou-se realizar a simulação em escala real do melhor resultado de 

tratabilidade obtido em bancada, adicionando o alcalinizante que obteve o melhor resultado e o sulfato de 

alumínio no mesmo tambor de 200L utilizado para coleta do efluente bruto. Posterior ao tratamento em 

escala real foram coletadas amostras e caracterizadas conforme os parâmetros de cor, DBO, DQO, fosforo e 

pH.  

Depois de todo o estudo em escala real e após realizar levantamentos bibliográficos foi proposto 

um fluxograma de tratamento de água de reúso que poderá ser aplicado em residências com características 

semelhantes à estudada. 

5. RESULTADOS 

A residência escolhida está situada no município de Itaberaí, no estado de Goiás, possui 3 

moradores adultos e o consumo médio de água, obtido junto a conta de água da companhia de 

saneamento local, é de 11,71 m³/mês, gerando um indicador de consumo de 125,96 L/hab/dia. O Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) não possui dados de consumo per capta para a cidade de 

Itaberaí, porém a média brasileira, segundo o SNIS (2019) é de 153,9 L/hab/dia, demonstrando que a 

residência possui 18,15% menor da média brasileira. 

Através do monitoramento com o medidor de fluxo instalado na torneira alimentadora da máquina 

de lavar roupa, que foi representado na Figura 6, é identificar o consumo total de água destinado a lavagem 

de roupa, ou seja, uma oferta de água de reúso deste processo, igual a 7,68 m³/mês, o que representa 

65,59 % no total de água consumido a residência. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Volume de água gerado no processo de lavagem 
FONTE: Autoria própria. 

Na bacia sanitária estudada para o reúso, que é de válvula acoplada, foi monitorado um total de 40 

dias, e o consumo foi calculado com base no monitoramento das descargas, que foi de aproximadamente 

5,9 descargas por dia, conforme Figura 7. Segundo a SABESP (2014) uma bacia sanitária com válvula bem 

regulada tem um consumo de 10 litros por descarga, caso esta não esteja bem regulada, o consumo pode 

triplicar chegando a 30 litros por descarga. 

 

256,02 
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Figura 7 – Consumo de água na bacia sanitária 
FONTE:Autoria própria 

 

Analisando a demanda de água, observa-se que será necessário em média 1.777,5 L/mês de água, 

enquanto que a oferta é em média de 7.680,6 L/mês, dessa forma comparando a oferta e a demanda de 

água identifica-se que seria possível abastecer em média 4,3 bacias sanitária nessas condições levantadas 

nesse estudo. Sendo assim percebe-se que há um elevado potencial na reutilização do efluente da máquina 

de lavar em bacias sanitárias. 

O abastecimento da bacia sanitária é feito por um reservatório superior de 500 L, com essa 

capacidade é possível realizar o abastecimento por 8,4 dias, por outro lado, a oferta de água para esse 

reservatório proveniente da máquina de lavar, é em média 256,02 L/dia e com isso será necessário, 

aproximadamente, dois dias para o completo fornecimento. 

Os resultados do teste de tratabilidade de bancada estão apresentados abaixo, onde se resume os 

parâmetros analisados para a Cal na Tabela 5 e para Barrilha na Tabela 6. Lembrando que para ambos a 

concentração de sulfato de alumínio utilizado permaneceu de 1g. 

 

Tabela 5 – Resultados do ensaio de tratabilidade utilizando a Cal para correção de pH. 

Concentração pH Cor Turbidez 

0,2 10,74 36 5,74 

0,3 11,22 25 3,95 

0,4 11,42 12 1,59 

0,5 11,76 11 1,51 

0,8 12,11 13 2,25 

1,1 12,28 13 2,57 

1,4 12,39 17 4,06 

                                                                                                                                                      FONTE: Autoria própria 
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Tabela 6 – Resultados do ensaio de tratabilidade utilizando a Barrilha para correção de pH. 

Concentração pH Cor Turbidez 

0,5 10,54 44 4,14 

0,8 10,74 23 2 

1,1 10,86 68 6,92 

1,4 10,94 156 22,3 
                                                                                                                                                                       FONTE: Autoria própria 

A princípio foi realizado testes para saber qual seria o melhor alcalinizante (cal ou barrilha) para ser 

utilizado, com isso, foi feito com concentração de 0,5, 0,8, 1,1 e 1,4 g/L de ambos os alcalinizantes, obteve-

se que o melhor resultado da cal foi de 0,5 e a barrilha foi de 0,8. Porém ao comparar o resultado da 

barrilha e o resultado da cal na mesma concentração, percebeu que ao utilizar a cal o resultado dos 

parâmetros analisados foram melhores, então optou-se pela utilização dela. 

Em um segundo momento houve uma maior subdivisão para encontrar a concentração ótima de 

cal, e com isso foi subdividido em 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 g/L e a concentração de 0,5 g/L continuou sendo a mais 

favorável para o sulfato de alumínio. 

Ao comparar os resultados apresentados pela cal observa-se que o parâmetro de turbidez se 

encontra dentro do exigido por ambas as normas NBR 13.969 (ABNT, 1997) e NBR 16.783 (ABNT, 2019). 

Sendo que a NBR 13.969 (ABNT, 1997) classifica os tipos de reúso e apresentam os parâmetros e 

qualidades requeridas.  Assim como também a NBR 16.783 (ABNT, 2019) que também apresenta requisitos 

de qualidade da água para fontes alternativas. Quando se trata de reúso de água em bacias sanitárias, 

percebe-se que a NBR 13.969 (ABNT, 1997) é menos restritiva na qualidade dos parâmetros, definindo 

apenas a turbidez menor que 10 uT e coliformes fecais menor que 500 NMP/100 ml. Já a NBR 16783 (ABNT, 

2019), é mais rigorosa por possuir maiores exigências, com limites estabelecidos para o cloro residual, DBO, 

Sólidos, pH e carbono orgânico total. 

Os dados de caracterização da água bruta proveniente da máquina de lavar estão apresentados na 

tabela 7. 

Tabela 7: Caracterização do efluente bruto e do efluente tratado e exigências das normas vigentes. 

 Bruto Amostra 
1 

Bruto Amostra 
2 

Tratado Amostra 
1 

NBR 
13.969/1997 

NBR 
16.783/2019 

Alcalinidade 36,8 33 - - - 

Cloro Residual Livre (mg/L - - - - 0,5 a 5 

Coliformes Fecais 
(NMP/100ml) 

- - - ≤ 500 - 

Condutividade(µS/cm) 183,3 - - - ≤ 3.200 

Cor aparente (uC) 156 492 9 - - 

Cor verdadeira (uC) 77,6 - - - - 

DBO (mg/L) - 75 6,8 - ≤ 20 

DQO (mg/L) - 375,98 284,1 - - 

E. Coli (NMP/100ml) - - - - ≤ 200 

Fósforo 0,21 0,21 0,18 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 11,2 - - - - 

pH 7,01 7,11 5,36 - 6,0 a 9,0 

Sólidos Totais (mg/L) - 336 - - - 

Sólidos Totais Fixos (mg/L) - 87 - - - 

Sólidos Volateis (mg/L) - 249 - - - 

Turbidez (uT) 60,6 73,3 1,51 < 10 ≤ 5 

FONTE: Autoria Própria 
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Ao analisar a norma e a caracterização do efluente bruto é possível perceber que a água da 

máquina de lavar não será possível a reutilização sem um tratamento prévio. Comparando com a NBR 

16.783 (ABNT, 2019) que possui níveis de exigências maiores, somente o pH e o sólidos dissolvidos totais 

do efluente bruto estão dentro das exigências. 

Segundo Bazzarella (2005) o pH da água cinza depende basicamente do pH da água de 

abastecimento público. Mas alguns produtos químicos podem contribuir para o seu aumento, e como 

exemplo cita o uso de sabão em pó e de amaciante contribuindo para o pH alcalino das amostras de águas 

cinza provenientes de lavanderias (MENDONÇA, 2019). 

Ao observar o efluente tratado verifica-se que quase todos os parâmetros analisados se ajustaram 

as exigências, menos o pH, que ficou um pouco ácido, essa queda do pH pode ter ocorrido pelo tratamento 

efetuado, sendo necessário fazer a sua correção para o enquadramento.  

Neste estudo não foi possível analisar a presença de E. coli e coliformes fecais, bem como a 

quantidade de cloro residual. Porém segundo Bazzarella, a quantidade de E. coli presentes no efluente da 

água de máquina de lavar é igual a 2,73 x 101. Enquanto que Mendonça (2019), não detectou presença de 

E. Coli na caracterização do seu efluente estudado. Sabendo disso percebe-se que o efluente bruto da 

máquina de lavar possui níveis baixos de E.coli, ficando abaixo do que as normas vigentes exigem. 

Quando se trata de coliformes, Mendonça (2019) encontrou um valor de coliformes totais igual a 

1,119 x 103 ufc/100ml, enquanto que Bazzarella (2005) encontrou um valor muito inferior, igual a 5,73 

ufg/100ml, observando os resultados obtidos em ambas as pesquisas citadas acima, conclui-se que a 

concentração é baixa, porém não é possivel descartar a utilização de cloro ao final do tratamento. 

Quanto a desinfecção, a NBR 16783 (ABNT, 2019) faz exigência sobre o cloro residual livre, 

justificando sua importância para que não deixe eventuais patógenos na água. Dessa maneira e tendo em 

vista que não foi possível avaliar a quantidade de cloro existente nas amostras estudadas, foi possível 

encontrar o estudo do Sostar-Turk et al. (2005) que encontrou um resultado de cloro residual menor que 

0,1 mg/L. Assim como Mendonça (2019) e  Bazzarella (2005), afirmam que apesar das águas cinzas 

possuirem uma densidade de patógenos inferir às concentrações encontradas nos resíduos das bacias 

sanitárias a desinfecção é fundamental para que esses patógenos sejam eliminados, não proporcionando 

riscos e contaminações aos usuários.  

Após todas as etapas anteriores das pesquisas, chegou-se em uma proposta de fluxograma do 

sistema proposto de reúso de água da máquina de lavar roupas (Figura 8).   

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8 – Esquema do tratamento do efluente da máquina de lavar roupas. 
FONTE: Autoria própria 

Buscou-se um sistema que seria aplicável, com um custo relativamente baixo e uma operação 

facilitada, pois este sistema será em uma residência, onde o espaço para ser executado e a operação desse 

sistema pode ser uma questão essencial para a viabilidade, sendo representado pela Figura 9 o modelo 

utilizado na residência estudado.  

Água do abastecimento 
público 

Lavagem de roupas Tratamento 
 
 

Reservatório Bacia Sanitária Rede de esgoto 
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Figura 9 – Representação do modelo adotado 

FONTE: Autoria própria 

 
O sistema proposto consiste em um sistema simplificado composto de dois tambores de 200 litros, 

sendo que no primeiro (1) ocorrerá o tratamento por batelada, ou seja, todo o efluente da máquina de 

lavar roupas é armazenado para ser realizado o tratamento. Ainda no primeiro tambor será adicionado 

primeiramente a cal para elevar o pH próximo ao “pH ótimo” para posteriormente ser adicionado o sulfato 

de alumínio a fim de se realizar a floculação e logo após ocorrer a decantação. Tanto a adição da cal, 

quanto a adição do sulfato de alumínio é necessário realizar a diluição da quantidade necessária 

anteriormente a adição no tambor. 

Para ser realizado a mistura dos reagentes com a água à ser tratado será utilizada uma bomba de 

aquário, que será adotado os tempos utilizados em laboratório, ou seja, a bomba será ligada por 6 minutos 

para ocorrer a completa homogeneização, sendo dividido em 3 minutos para a homogeneização da cal e 3 

minutos para a homogeneização do sulfato de alumínio. 

O tempo de decantação também será o mesmo utilizado no laboratório que será de 1 hora e após 

esse tempo o efluente tratado é direcionado para um segundo tambor (2) de 200 litros onde é adicionado 

pastilha de cloro para a desinfecção, que segundo a portaria 2.914 (BRASIL, 2011), para uma temperatura 

da água igual a 25°C e adotando uma concentração residual de cloro inferior a 0,4, tem-se que o tempo 

mínimo de contato é de 9 minutos. Após esse processo o efluente tratado será encaminhado através de 

uma bomba (4), para um reservatório superior (5) destinado ao abastecimento de água na bacia sanitária 

(6). 

6. CONCLUSÃO 

Observou-se que a máquina de lavar roupas gera em média 256,02 Litros por lavagem, enquanto 

que a bacia sanitária estudada necessita em média de 60 litros por dia, isso demonstrou que do ponto de 

vista de economia de água o processo de reúso é bastante viável uma vez que, em apenas um dia de 

lavagem da máquina, é possível abastecer 4 dias da bacia sanitária com isso é possível obter uma economia 

de quase 8 m³/mês na residência estudada, sendo que essa economia representa ao final do mês um 

menor consumo de aproximadamente 65%. 
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O processo de tratamento proposto determinou que a faixa de dosagem da cal que houve um 

melhor resultado foi de 0,5 mg/L com 1 mg/L de sulfato de alumínio na residência estudada, tendo como 

medidas de eficiência o parâmetro de cor e turbidez.  

Ao se comparar a qualidade do efluente tratado com as normas vigentes para a reutilização em 

bacias sanitárias, sendo elas a NBR 13.969 (ABNT, 1997) e a NBR 16.763 (ABNT, 2019), percebe-se que há o 

cumprimento das exigências das normativas, mesmo que nesse trabalho não foi possível analisar todos os 

parâmetros disposto pela norma, porém realizando busca na literatura dos parâmetros que estavam 

ausentes de analises, foi possível concluir que se enquadram.  
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