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1. RESUMO 

Hoje em dia convivemos com a falta de água em diversos locais, devido             

principalmente ao aumento da poluição. Além disso, as reservas utilizáveis estão           

longe dos centros de consumo. Tais fatos tornam necessário utilizar outras fontes            

não convencionais como água de chuva ou esgoto tratado. Neste trabalho vamos            

utilizar o microcontrolador arduino Mega 2560 para controlar a vazão encaminhada           

ao local de consumo, isto é, para captação de águas pluviais o microcontrolador             

permitirá o lançamento do volume inicial de água para fora do processo, por estar              

com grande carga poluidora devido ao material particulado e outros poluentes           

atmosféricos. No tratamento de esgoto para reuso, o controlador trabalhará em           

conjunto com um sensor remoto que medirá o teor de umidade do solo, permitindo o               

fluxo para o local da irrigação apenas quando a umidade atingir valores inferiores a              

um determinado limite. 

Palavras-chave: Reuso. Tratamento de Esgoto. Águas Pluviais. Arduino. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos a população vem utilizando um dos recursos naturais             

mais importantes para a vida de forma descontrolada, pensando que a água é um              

recurso natural infinito, no entanto sabemos que a verdade ela possui limitação, uma             

vez que a grande maioria é formada de água salgada e nos resta apenas à               

quantidade total de 2,5% de água doce no planeta e a grande maioria desta está nas                

geleiras. Uma solução para minimizar este problema é aplicar o reuso de água para              

diversos fins, tais como a irrigação doméstica em jardins e na agricultura, gerando             

benefícios significativos para o meio ambiente. Segundo Eriksson et al. (2002), água            

cinza é classificada como água não potável, porém pode ser aplicada para diversos             

tipos de reuso.  

Água cinza é obtida pelo esgoto doméstico sem a presença de efluentes            

sanitários, porém segundo Nolde (1999) este líquido não é denominado como           

efluente da cozinha, pois apresenta diversos dejetos poluentes. Em temperaturas          

elevadas, este efluente favorece no desenvolvimento de micro-organismos. Segundo         



Bazzarella (2005, apud Gray e Becker, 2002) 32,7% do esgoto doméstico é            

originado da água cinza. 

3. OBJETIVO 

O trabalho em questão tem como objetivo a automatização do processo de coleta             

da água de esgoto e chuva, realizando os tratamentos necessários para sua            

reutilização. 

4. METODOLOGIA 

A automatização do sistema de irrigação será utilizado um arduino Mega 2560,            

sua comunicação é realizado por meio de uma porta serial USB e sua interface para               

desenvolvimento é utilizada a linguagem de programação C & C++. 

O RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente), é um sistema de tratamento            

de esgoto por processo biológico.  

Para a realização da automatização, o sistema realiza a leitura dos sensores de             

umidade e de chuva para analisar se necessita a ativação do sistema de irrigação.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O tratamento de esgoto ocorrerá em dois tanques pelo processo conhecido           

como RAFA, denominados de tanque A e tanque B de 1,4m³ cada. No tanque B será                

feito o tratamento da água cinza no mesmo instante que entra água. O tanque A               

iniciará o tratamento quando o tanque B estiver tratado, este tempo de espera na              

oscilação de um tanque para outro é feito para que as bactérias anaeróbias sejam              

estimuladas, esta ação gerará gás com a decomposição da matéria orgânica, o            

biogás (basicamente metano e CO2) que será utilizado no gás de cozinha e no              

aquecimento da água. 

Um sistema de boia é utilizado para fazer a abertura das portas da tubulação dos               

tanques caso aconteça um transbordamento, a porta de descarga será aberta           

havendo a necessidade de descarte do excesso do esgoto doméstico, será utilizado            

um pistão automático na tubulação dos dejetos para auxiliar e evitar excesso dos             



dejetos fixados semanalmente, evitando o acúmulo e o entupimento do          

encanamento e mantendo parte dos micro-organismos no tanque.  

O tratamento da água passará por um filtro do tipo caixa de areia, contendo              

pedras com diversos diâmetros e carvão ativo para ajudar no processo de filtragem e              

purificação, assim esta água será enviada para um reservatório para a finalidade da             

reutilização. 

O sistema de irrigação funciona com leituras dos sensores de umidade no solo             

do jardim, quando estiver abaixo do valor mínimo o mesmo é ativado. O sistema usa               

como base duas previsões climáticas, ou seja, em caso de chuva o sistema de              

irrigação sistema irá suspender o acionamento da irrigação.. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por meio da fórmula de vazão de esgoto doméstico, , Pop é         Qdmédio = 1000
Pop . q . R    

o número de pessoas, q é a quota per capita de água e R é coeficiente de retorno.                  

Com uma média de quatro pessoas morando no mesmo domicílio, quota per capita             

de água de 185 l/hab no país e o coeficiente de retorno de 0,8, dado informado pela                 

norma 9649 ABNT, chegamos ao dado que o valor médio diário domiciliar é de              

0,74m³ de esgoto. Alguns parâmetros já foram definidos como o uso de dois tanques              

de 1,4m³, pois um dos tanques não pode ocorrer enchimento ou mudança na             

quantidade de líquido, evitando um desequilíbrio no sistema de tratamento durante a            

ação dos microorganismos. A tubulação para a remoção do lodo dentro dos tanques             

deve conter 160mm de diâmetro e uma inclinação de 15 graus para facilitar na              

remoção auxiliado pelo pistão. 
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