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1. INTRODUÇÃO: 
No Brasil, a falta de saneamento básico ainda é 

um problema que afeta a vida de milhões de 
brasileiros; segundo o Ranking do saneamento básico 
2022, cerca de 35 milhões de pessoas não possuem 
acesso a água tratada, 100 milhões não têm coleta de 
esgoto e somente 50% dos esgotos produzidos 
recebem tratamento (TRATA BRASIL, 2022). 
Ressalta-se a evolução lenta do desenvolvimento do 
saneamento no país, visto que os dados apresentados 
se encontram iguais aos obtidos em 2020 pela mesma 
instituição (TRATA BRASIL, 2022), com apenas um 
aumento de 4% no total de esgotos tratados. 

Essa condição gera inúmeros prejuízos 
ambientais e sociais, contribuindo para o aumento e 
propagação de doenças e degradação do meio 
ambiente. 

Uma alternativa para a ampliação do 
tratamento e coleta de efluentes é o sistema de 
tratamento descentralizado, o qual possibilita a coleta 
e o tratamento do esgoto doméstico em áreas 
próximas de sua geração, de modo que os custos com 
energia e investimentos em infraestrutura de 
implantação e manutenção das estações de tratamento 
centralizadas e das redes de tubulações sejam 
reduzidos (NHAPI, 2004).  

O presente trabalho tem como objetivo 
verificar um estudo de caso do custo-benefício do 
tratamento descentralizado com separação de 
efluentes e reúso da água cinza para fins não potáveis 
em um escritório modelo para a área do Hub 
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável da 
Unicamp (HIDS). Ressalta-se que esta iniciação 
científica se desenvolveu em conjunto com a pesquisa 
feita pela aluna Ingrid Xavier de Oliveira. 

2. METODOLOGIA: 
2.1. Revisão Bibliográfica 
A busca por estudos científicos foi utilizando as 

plataformas digitais Web of Science, Scopus e Scielo 
e pela consulta aos materiais indicados pela 
orientadora do projeto. Assim, foi possível coletar 
dados e informações para serem implementados e 
adaptados para o escritório modelo; destaca-se que 
estes estudos científicos propunham maneiras de 
tratar as águas cinzas de forma descentralizada, tendo 
sua eficácia analisada, além de livros e cartilhas com 
caráter informativo sobre tecnologia utilizada. 

2.2. Cálculo da produção de águas cinzas e 
demanda de água não potável 

O volume de água cinza produzido e a demanda 
pela água de reúso foram estimados, tendo por base 
os dados apresentados no estudo “Uso Racional da 
Água para Edificações” de GONÇALVES (2006). 
Para o cálculo da estimativa de demanda por 
reutilização das águas cinzas no vaso sanitário, foi 
proposto, junto a orientadora do projeto e o grupo de 
pesquisa, um levantamento de campo através de um 
formulário distribuído para 10 funcionários 
administrativos da Faculdade de Engenharia Civil 
Arquitetura e Urbanismo (FECFAU) da UNICAMP. 
Neste formulário os funcionários preencheram a 
quantidade de vezes que utilizavam o vaso sanitário 
por um período de dois meses. Portanto, com volume 
de água conhecido comumente consumido por uma 
descarga (6 L/descarga (SABESP, 1996)) foi possível 
estimar a demanda por esta água de reúso. 

2.3. Dimensionamento do sistema e do 
escritório modelo 

O dimensionamento do sistema de tratamento foi 
baseado seguindo as recomendações fornecidas no 
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“Manual de sistemas de Wetlands construídas para o 
tratamento de esgotos sanitário: implantação, 
operação e manutenção”(Benassi et al., 2018), os 
livros “Treatment Wetlands”(Reddy, 1997), 
“Wetlands Construídos como Ecotecnologia para o 
Tratamento de Águas Residuárias: Experiência 
Brasileiras” (Horochovski et al., 2021) e 
“Dimensionamento de wetlands construídos no brasil. 
Documento de consenso entre pesquisadores e 
praticantes”(von Sperling & Sezerino, 2018). O 
sistema foi dimensionado tendo como base o volume 
de produção e demanda para banheiros apontados 
pela bibliografia indicada e por similaridade com 
outras construções presentes na UNICAMP, nas quais 
há predominância de atividades administrativas. 

2.4. Análise qualitativa 
A qualidade final prevista pelo tratamento foi 

aferida a partir dos parâmetros de remoção indicados 
pelos artigos científicos que tratavam da eficiência de 
tratamento com Wetlands. Assim, estes dados foram 
comparados de forma qualitativa com os valores 
aceitos pelas normas: NBR16783:2019 – Uso de 
fontes alternativas de água não potável em 
edificações, e NBR16782/2019 – Conservação de 
água em edificações – Requisitos, procedimentos e 
diretrizes. Destaca-se a escolha de reúso da água cinza 
tratada para descarga sanitária foi condicionada aos 
parâmetros de qualidade da água obtidos em outros 
estudos com o tratamento semelhante. 

2.5. Análise financeira 
Na estimativa dos custos considerou-se os preços 

dos materiais, construção e concepção do projeto, 
baseando-se nos preços de mercado e de serviços 
disponíveis no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2022); 
para os materiais não listados no SINAP foi feita uma 
busca em sites de vendas na internet a fim de se obter 
uma base de preços. Ademais, para a quantificação da 
economia na tarifa de água e esgoto usou-se como 
referência os valores de tarifas disponíveis no Diário 
Oficial de Campinas referente a ano de 2020 
(Prefeitura Municipal De Campinas, 2019); salienta-
se que durante os anos de pandemia não houve 
reajuste nestas tarifas. 

2.6. Comparação do Custo-benefício dos 
métodos de tratamento analisados 

Por fim, em posse dos dados das diferentes 
tecnologias de tratamento analisadas através da coleta 
de dados bibliográficos, comparou-se os custos-
benefícios, atentando às características como 

facilidade de instalação e manutenção, 
disponibilidade de tecnologia, qualidade do 
tratamento e que proporcionassem menores custos a 
longo prazo.  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

3.1. Revisão e escolha dos métodos para 
tratamento de água cinza 

Após a pesquisa bibliográfica escolheu-se como 
tecnologia para o tratamento de águas cinzas a 
Wetland, uma vez que,  atualmente, ela é uma opção 
muito empregada como alternativa de tratamento 
descentralizado (Lakho et al., 2021), principalmente 
para águas com um menor teor de poluente, como é o 
caso de águas cinzas (Avery et al., 2007). Além de 
possuírem baixo consumo de energia, são 
economicamente eficientes em comparação com 
outras tecnologias convencionais (Zraunig et al., 
2019).  
As Wetlands podem ser do tipo vertical ou horizontal, 
na pesquisa comparativa entre esses dois métodos, 
“Constructed wetlands for grey water treatment” 
(Avery et al., 2007) concluiu-se que o método vertical 
era mais eficaz no tratamento, em especial na 
remoção de patógenos em termos de coliformes totais 
uma vez que o tempo de detenção hidráulica era mais 
alto. Portanto, para o tratamento proposto no 
escritório será feita a implantação de uma Wetland 
vertical, com desinfecção por cloro pós-tratamento. 
 Salienta-se as outras tecnologia observadas 
durante a pesquisa, como o uso de telhado ou parede 
verde, as quais possuem um prinípio de 
funcionamento semelhate às Wetlands convencionais 
(Avery et al., 2007). Os estudos apresentados nos 
artigos “Designing living walls for greywater 
treatment” (Fowdar et al., 2017) e “Total value wall: 
Full scale demonstration of a green wall for grey 
water treatment and recycling” (Lakho et al., 2021) 
mostram que com os resultados obtidos estas são 
tecnologias viáveis e uma boa opção, principalmente 
para centros urbanos densamente povoados, visto que 
não ocupam uma área extra fora da construção já 
existente. 
 A escolha pela Wetland, no entanto, ocorreu 
pela comparação do custo-benefício entre estas 
tecnologias. Percebe-se que em relação a implantação 
do sistema no quesito de tubulação e bombeamento é 
semelhante, visto que em ambos haverá uma rede de 
esgoto com divisão da coleta da bacia sanitária (água 
amarela e negra) e do lavatório e chuveiro, além de 
contar com bombas e dois reservatórios inferiores 
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(armazenamento), o primeiro para água cinza antes do 
tratamento (dimensões de 1,50 x 0,70 x 2,00 m) e o 
segundo para a água não potável (pós tratamento, 
dimensões de 1,00 x 0,35 x 1,00 m) e um superior 
(abastecimento, caixa d’água de capacidade de 1500l) 
para garantir o reúso nas descargas das bacias 
sanitárias e irrigação de jardins, com pressão 
adequada. Logo, a diferença de custo está na questão 
construtiva, como a parede e telhado verde agem 
como uma sobrecarga na estrutura, é preciso 
aumentar a resistência de carga da edificação, 
gerando maiores custos. Ademais, a manutenção das 
paredes e telhados verdes é mais frequente para 
manter um bom acabamento estético e funcionamento 
adequado (Manso et al., 2021). Destaca-se, o fato da 
Wetland convencional ser disposta na parte externa da 
residência na situação do escritório não é um 
problema pois não há falta de espaço.  

3.2. Oferta de água cinza e demanda de vaso 
sanitário 

A estimativa da oferta de água cinza foi feita para 
52 funcionários e a partir da vazão de cada 
equipamento com os valores de referência obtidos 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (SABESP, 1996), apresentados na Tabela 
1 e 2.  

Na produção de água cinza foram contabilizados 
somente os efluentes provenientes dos lavatórios do 
banheiro e chuveiro. Portanto excluiu-se a água 
proveniente da pia da cozinha, visto que, embora seja 

considerada uma água cinza, ela possui grande 
concentração de matéria orgânica em sua 
composição, levando alguns autores a apelidarem de 
água cinza escura (Mahmoudi et al., 2021). O tempo 
de lavagem de mãos considerado foi de 40 segundos, 
visto que o recomendado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) para higienização 
simples é de 40-60 segundos (ANVISA, 2009). Em 
relação a frequência, estimou-se um uso de 10 vezes 
ao dia. Para o chuveiro o tempo médio utilizado foi de 
10 minutos e de 1 banho por pessoa (Gonçalves et al., 
2006). Assim o total, de água cinza estimada 
produzida por dia foi de 6.136 L. Estes valores 
adotados podem ser vizualizados de forma mais 
detalhada na Tabela 1. No reúso de água cinza, 
inicialmente, pensou-se apenas para descarga 
sanitária, porém visto o volume produzido, uma outra 
alternativa de reúso é para irrigação e limpeza das 
áreas externas, através de um sistema de infiltração e 
de uma torneira com uso não potável indicado.  

Com a pesquisa de campo citada no item 2.2, 
verificou-se dados coincidentes com literatura. 
Assim, considerou-se uma frequência média de 
descarga de 3 vezes ao dia baseando-se no livro “Uso 
racional da Água em Edificações” (Golçalves, et al. 
(2006) apud SABESP/USP (1996)). Obtendo-se um 
total de 1.029,6 litros de água por dia, ponderando 
uma perda por vazamentos de 10 %, como ilustrado 
pela Tabela 2. 

Tabela 1. Estimativa da produção de água cinza em um escritório com 52 funcionários. 

 Vazão Duração Frequência Total (52 funcionários) 

Lavatório 
banheiro 

l/s s/hab.vez vezes/dia l/d l/s m³/h 

0,1 40 10 2.080 0,024 0,087 

Chuveiro 
l/s min/hab.d banho/hab l/d l/s m³/h 

0,13 10 1 4.056 0,047 0,169 

    l/d l/s m³/h 
Total 6.136 0,071 0,256 

Tabela 2. Estimativa da demanda de reúso de água cinza em vaso sanitário em um escritório com 52 funcionários. 

 Vazão Frequência 
Perdas 

vazamentos 
Total (52 funcionários) 

Descarga 
l/descarga descarga/d* % l/d l/s m³/h 

6 3 10% 1.029,6 0,012 0,041 

Destaca-se que segundo a cartilha “O Uso Racional 
da Água no Comércio”(Maia et al., 2010) o consumo 
de água de um funcionário por dia é de 50 litros para 
serviços sanitários, valor próximo ao encontrado 

pelos dados apresentados na Tabela 1 e 2, somando-
se o volume total produzido pelos lavatórios e pelas 
descargas (3.110 L) e dividindo pelo número de 52 
funcionários, totalizando 59,8 l/d. 
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3.3. Composição Wetlands 
Após análise dos artigos científicos, escolheu-se 

dimensionar uma Wetland com 4 camadas de 
diferentes materiais, os quais basearam-se nos bons 
resultados obtidos previamente em estudos desta 
temática. Cada camada possui 10 cm de profundidade 
com exceção da terceira que possui 20 cm, totalizado 
50 cm de altura. Assim, a primeira é composta com 
carvão vegetal, proveniente da banana (Praveena et 
al., 2020); a segunda de vermiculita (Thomaidi et al., 
2022); a terceira de argila expandida e a última de 
resíduo de construção civil, como materiais de 
porcelana, azulejos e pisos (Marcelino et al., 2020). 
Tendo em vista o fácil acesso a estes materiais no 
local de estudo definido para este projeto, Cidade de 
Campinas, tornam-se viável seus usos.  

Acerca das plantas, nos artigos foram indicados 

diversos tipos para as Wetlands verticais (von 
Sperling & Sezerino, 2018), sendo escolhidos as 
espécies Cyperus Papirus (papiro), Typha (taboa) e 
Zantedeschia aethiopica (copo de leite), por 
apresentarem menores preços de mercado e são 
indicadas para clima tropical e locais quentes, como é 
o caso da região de Campinas.  

3.4. Dimensionamento 

 
Figura 1.Planta do sistema de tratamento Wetland vertical 
e banheiro do escritório modelo. 

As dimensões do tanque de tratamento da 
Wetland foi definida a partir da taxa de aplicação 
hidráulica superficial pela da vazão de água cinza 
produzida, a fim de obter a área superficial requerida. 
Como não foi feito uma pesquisa empírica, adotou-se 
o valor da taxa hidráulica superficial máxima de 625 
l/h/m², obtida pela média da faixa de valores para 
água cinza apresentada no artigo (National 
Environmental Engineering Research Institute & 
WHO/UNICEF, 2007). Assim, a área mínima 

requerida foi de 0,41 m², sendo escolhido um tanque 
retangular de dimensões 1,20 x 0,35 m (0,42m² de 
área), representada na Figura 1 em planta. Ressalta-se 
que há otras formas de se calcular a área, porém não 
haviam dados empíricos suiciente para garantir um 
bom dimensionamento levando ouros fatores em 
conta, como a taxa orgância superficial.  

3.5. Custo 
Sobre o custo dos materiais escolhidos, estes não 

possuem preços elevados no mercado. A argila 
expandida apresenta o preço mediano por m³ de R$ 
702,24 e o carvão para tratamento de água de R$ 5,27 
por kg (SINAPI) no mês de coleta de junho de 2022 
para o estado de São Paulo. Os demais materiais não 
estavam listados no SINAP, de modo que foi feita 
uma busca em sites de vendas na internet obtidos 
valores de R$ 5,24 para kg de vermiculita, o resíduo 
de porcelana não foi cotado, pois é proveniente de 
resíduos da construção civil. 

Acerca das espécies vegetais escolhidas 
encontrou-se valores de R$ 34,56 para Cyperus 
Papirus, de R$ 8,90 Typha e de R$ 15,00 
Zantedeschia aethiopica, adotando uma distribuição 
superficial destas espécies sobre a Wetland obteve-se 
a quantidade de mudas necessárias. Os demais 
componentes do sistema considerados foram aqueles 
envolvidos na adaptação do sistema de esgotamento, 
os quais possibilitaram o reuso e tratamento de água 
cinza, sendo os elementos como tubulação, peças 
acessórias, bomba, caixa sifonada, ralos e escavação.  

Logo, o custo total de implantação dos materiais 
foi de R$ 5794,20. 

Na questão de economia de água e esgoto, com as 
tarifas obtidas para o consumo acima de 50 m³/mês de 
água para cada categoria foi possível estimar uma 
economia mensal de R$ 2261,31, ao comparar com os 
custos se não houvesse o reúso. 
4. CONCLUSÕES: 

Com os resultados apresentados previamente, 
concluísse a viabilidade da implementação de um 
sistema de tratamento descentralizado para água cinza 
produzida em um escritório. Destaca-se a tecnologia 
escolhida, Wetland vertical, como um sistema 
economicamente eficiente, capaz de cumprir as 
exigências para atender ao reúso não potável da água 
cinza pós-tratamento, visto que o investimento extra 
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feito na concepção do projeto seria pago em 
aproximadamente 4 meses com a economia gerada, 
sem considerar gastos de energia relativos ao uso da 
bomba. Por fim, ressalta-se este trabalho com um 
caráter qualitativo, feito a partir da análise de dados 
disponíveis na literatura. Assim, cabe uma pesquisa 
posterior empírica, a qual verifique na prática a 
eficiência do tratamento proposto. 
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