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1. RESUMO 

Este trabalho consiste em projetar e construir um protótipo automatizado 

de reaproveitamento de água pluviais e água descartadas nos banhos, por 

tanques e máquinas de lavagens de roupas em uma residência.  O protótipo terá 

uma estrutura para colher a água pluvial e a água descartada pelos banhos, 

tanques e máquinas de lavar roupas, onde, após passar por filtragens e 

tratamentos específicos, serão direcionadas a caixas d’águas distintas: caixas 

para água pluvial (caixas P) e caixas para água dos tanques e máquinas de lavar 

roupas (caixas T). Posteriormente, a água armazenada nas caixas d’águas serão 

tratadas e reutilizadas, destinando-as para fins especiais suprindo necessidades 

onde não se exigem água potável: água das caixas P será destinada aos jardins 

e lavagens de quintais e carros; água das caixas T para as descargas dos vasos 

sanitários. 

2. INTRODUÇÃO 
Com o aumento gradativo da população nos centros urbanos, tem sido 

gerado um aumento considerável do consumo de água potável e, 

consequentemente, tem sobrecarregado os sistemas de captura e tratamento de 

água. Da mesma forma, há uma preocupação crescente com a falta de água 

potável em determinadas regiões, principalmente provocada pela escassez 

sazonais de chuvas para abastecer os reservatórios destinados para tal fim. Não 

menos importante, há também preocupação com o uso excessivo da água 

potável nos mananciais.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2005) atividades como descarga 

dos vasos sanitários e lavagem de automóveis com mangueira podem consumir 

mais de 110 litros de água que não necessitam ser potáveis, e a cada um minuto 

de banho estima-se que se utilize 15 litros dos quais poderiam ser tratados e 

reutilizados nas tarefas que não necessitam de água potável.  

3. OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo principal elaborar um protótipo de um 

sistema automatizado que consiga realizar todo um processo de coleta, 

tratamento, armazenamento e redistribuição de água descartada, aplicável em 

uma residência, contribuindo com consumo sustentável de água.  

4. METODOLOGIA 



Primeiramente, pesquisas bibliográficas foram realizadas acerca do tema 

deste trabalho, contribuindo nas decisões de escolha dos instrumentos, 

tecnologia, materiais e estratégias do projeto. Em um segundo passo, todos os 

parâmetros dimensionais para a elaboração de uma casa virtual em 3D, em 

escala reduzida, foram definidos, assim como, cálculos das vazões das bombas 

d’águas para suprir as viabilidades de abastecimento e tratamentos de água 

coletada. Em terceiro passo, projetou-se o sistema de controle e automação. 

Optou-se em utilizar uma CLP para realizar toda parte de controle lógico do 

processo, leitura dos sensores e acionamento dos atuadores. Em um quarto 

passo, será elaborado um sistema supervisório e aplicativos para 

acompanhamento, em tempo real, de todo o processo em funcionamento, 

manutenção e controle de segurança. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Para efeito de controle logístico e posteriormente, agregar facilidades na 

lógica sequencial de programação da CLP, elaborou-se um diagrama de blocos 

dos processos a serem implementados, de acordo com a Figura 1. 

 
Fig. 1 – Diagrama de blocos do projeto 

Fonte: Própria 

Elaborou-se maquetes virtuais em 3D de uma residência, contendo todos 

os detalhes e posicionamentos de toda a estrutura a ser implementada, como 

pode ser visto na Figura 2. 

Encontra-se, atualmente, o desenvolvimento de toda a estrutura física do 

protótipo da residência, das caixas d’águas, tubulações em tamanho reduzido e 

inserção dos sensores e atuadores. O resumo da estrutura física consiste de: 

cinco caixas d’águas, sendo uma ligada com a rede de abastecimento da cidade 

destinada para armazenamento de água potável, uma segunda será exclusiva 

para captação da água pluvial bruta através de calhas colocadas no telhado e 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Estrutura em 3D do projeto 
Fonte: Própria 

tubulações agregadas aos ralos nos quintais abertos e uma terceira para coleta 

da água descartada bruta no interior da residência. De forma concomitante, 

testes de tratamento e filtragem da água estão sendo realizados; a água pluvial 

está sendo filtrada quanto aos resíduos sólidos e tratada com cloro, em uma 

dosagem menor, sendo posteriormente destinada para uma quarta caixa de 

armazenamento; enquanto a água de descarte interno, da mesma forma, após 

filtrados os seus resíduos sólidos e, logo após, por testes laboratoriais, houve a 

necessidade de uma dosagem maior de cloro e, da mesma forma, destinada 

para uma quinta caixa d’água para o seu armazenamento. Concomitantemente, 

está em desenvolvimento e sendo testados em bancada, a parte de controle: 

CLP, sensores de ultrassom e as bombas d’águas, displays, LEDs, sirenes de 

alarmes agregados ao supervisório Scada Br. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Tem sido obtido resultados satisfatórios quanto ao funcionamento de 

algumas ações do protótipo: a simulação de coleta de água, sensores, bombas 

d’águas e a logística das distribuições dos fluxos e vazões de tipos de água e 

seus reservatórios. Pelos testes de bancadas, estima-se uma redução de 50% 

no consumo de água potável, em escala proporcional ao protótipo.   
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