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1. Resumo 

O desenvolvimento sustentável se tornou um tema de grande debate no século 

passado e no atual, devido aos acontecimentos ocorridos no mundo, incluindo o 

problema de disponibilidade de recursos hídricos em quantidade e qualidade para a 

população. Este trabalho tem a intenção de contribuir para a área de recursos 

hídricos, através da investigação da possibilidade de reuso não potável após 

filtração e monitoramento de águas subterrâneas – oriunda da atividade de 

rebaixamento do lençol freático em obras na cidade de Santos. 

2. Introdução 

Atualmente 84% dos brasileiros habitam em cidades, e do ponto de vista de 

distribuição de água, uma das principais dificuldades consiste no fato dessa 

população estar concentrada em regiões onde a oferta de água é mais desfavorável, 

pois mesmo possuindo cerca de 12% da água doce superficial disponível na Terra, 

há uma distribuição territorial natural bastante desigual no país dessa água (ANA, 

2011). 

Essa contradição de ter uma das maiores reservas hídricas do mundo e ainda sofrer 

problemas de escassez pode ser explicado pelo fato de nossa expansão urbana ter 

acontecido de forma acelerada, recente e desordenada, acumulando grandes 

déficits no que cerne a prestação do serviço de distribuição de águas no Brasil, que 

atingem especialmente as populações de baixa renda em pequenos municípios ou 

nas periferias dos grandes centros urbanos, o que nos leva a perceber o grande 

problema da crise hídrica que tem urgência em ser resolvida. 

3. Objetivo 

O trabalho em andamento visa estudar o potencial de reuso da água subterrânea em 

pontos onde há construções civis que possuem a necessidade do rebaixamento do 

lençol freático, através de um protótipo projetado que sirva para armazenar e coletar 

continuamente por meio de aplicação web, dados da quantidade e qualidade dessas 

águas (temperatura, condutividade, turbidez, ph) através de equipamento eletrônico, 

com a finalidade de poder viabilizar a utilização desse recurso como água de reuso 

não potável. 

 



 

4. Metodologia 

 

 

Figura 1 – Diagrama do Sistema de Filtragem e Monitoramento 

Fonte: Autores. 

 

A entrada do protótipo se dá por um encanamento que liga o protótipo ao corpo de 

água CA-1 (saída do encanamento da obra), a válvula V-1 permite a passagem de 

água para dentro do sistema e a válvula V-2 serve para escape caso o sistema não 

permita mais novas filtragens (tanque de armazenamento cheio). Após a entrada por 

V-1, a água é armazenada no tanque T-1 onde é feito medidas através de sensores 

S-1 ligados a um micro controlador M-1. Estes dados são transmitidos para o banco 

de dados na web DB-1 e exibidos para o usuário U-0 na aplicação web WA-1 por 

meio de gráficos. Logo após os sensores acusarem T-1 cheio, a válvula V-3 é aberta 

para escoamento para o filtro F-1, a água então é escoada através de um sensor de 

vazão, onde será mais um dado para coleta, e armazenada no tanque T-2 (tanque 

intermediário). Em T-2, há um sensor de nível SN-1 para acionar a bomba B-1, que 

bombeará a água para o tanque T-3. Em T-3 são feitos novas leituras pelos 

sensores S-2, que também estão ligados a M-1, e gravadas em DB-1, onde também 



 

estarão disponíveis para comparação de pré e pós filtragem na aplicação web WA-1. 

A válvula V-4 (torneira) permite a obtenção da água para uso local. 

5. Desenvolvimento 

A aplicação web foi desenvolvida em ASP.NET MVC 5, integrando a API do Google 

Maps para permitir o acompanhamento remoto dos dados obtidos pelo micro 

controlador. A aplicação web conta com uma API que interpreta o pacote de dados 

enviado do micro controlador para a web através de um querystring. Este querystring 

é interpretado pela API e tem os valores das medidas armazenados em um banco 

de dados SQL. Por fim é possível acessar os dados monitorados pelos sensores na 

aplicação web através dos pontos cadastrados no sistema e analisar as medidas por 

gráficos com amostras discretas. 

6. Resultados Preliminares 

Com os valores obtidos pelos sensores no protótipo através da aplicação web, 

estima-se que conseguiremos futuramente em escala real, propor através do 

sistema de monitoramento contínuo, quantificar e classificar a água para reuso não 

potável beneficiando seu uso pelos moradores dos arredores. 
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