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1. RESUMO 

Desenvolveu-se um modelo de uma microestação de tratamento de efluentes 

domésticos, com o objetivo de proporcionar um método alternativo, sustentável e 

inovador para tratamento da água cinza doméstica em comunidades da região de São 

Bernardo do Campo, cidade da região metropolitana de São Paulo. A microestação 

proposta consiste em um processo de eletrocoagulação, que coagula contaminantes 

através de uma corrente elétrica, seguido de uma filtração por filtro de areia que têm 

por finalidade coagular contaminantes diversos presentes na água e retê-los. O 

efluente resultante desse tratamento é classificado como água de reuso, podendo ser 

aplicada para fins não-potáveis, tais como irrigação de jardins e praças, lavagens de 

pisos, calçadas e carros, desde que apresente a qualidade mínima exigida pela 

legislação que são discutidas ao longo do trabalho por meio dos parâmetros turbidez, 

coliformes totais, potencial hidrogeniônico (pH), cloro residual, oxigênio dissolvido e 

sólidos dissolvidos totais. 

2. INTRODUÇÃO 

São Bernardo do Campo é uma cidade metropolitana de São Paulo que 

apresenta graves problemas de saneamento: 92% do esgoto é coletado e 29% 

tratado. (A CIDADE EM NÚMEROS, 2017) 

A ausência da coleta de esgoto é um problema social – transmitindo doenças, 

atraindo animais e exalando mal odores – e ambiental a má disposição do efluente 

pode contaminar o solo deixando-o inapropriado para habitação ou cultivo, prejudicar 

o curso e a qualidade da água, além da vida aquática. Há também o potencial de 

contaminar o lençol freático tornando-o inapropriado à utilização humana, seja pela 

matéria orgânica ou pelos produtos químicos existentes no esgoto. 

3. OBJETIVOS 

Com o intuito de propor uma configuração de microestação de tratamento de 

água cinza doméstica que utilizasse processos viáveis, alternativos e eficientes foi 

realizada uma revisão literária do processo de eletrocoagulação e de filtro de areia. A 

finalidade da microestação proposta é de minimizar os problemas de saneamento 

básico em algumas comunidades e bairros da cidade de São Bernardo do Campo. 

Buscou-se também identificar quais parâmetros de qualidade da água deveriam ser 

observados para classificar o efluente resultante da microestação como água de 

reuso, e para quais fins está água tradada poderia ser empregada. Por fim, um dos 
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pilares do desenvolvimento do trabalho foi a verificação da sustentabilidade ambiental, 

social e financeira desse projeto.  

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. ELETROCOAGULAÇÃO 

A eletrocoagulação é um processo eletroquímico no qual há dois eletrodos 

iguais e a aplicação de corrente elétrica. Nesse processo de eletrólise, o metal sofre 

oxidação gerando íons metálicos e liberando elétrons – sendo chamado de ânodo. O 

cátodo, por sua vez, é a água, que sofre redução, e libera H2 e OH-. 

No processo de eletrocoagulação há, em linhas simplificadas, a capacidade 

dos hidróxidos metálicos gelatinosos e insolúveis em água formados de agregarem 

partículas de impurezas e contaminantes presentes na água. Assim, ocorre a 

formação de flocos que podem ser posteriormente separados da água por processos 

físicos – como filtração, sedimentação e outros. Concomitantemente, devido a 

formação de gás hidrogênio ocorre o processo de floculação. (WIMMER, 2007) 

 A corrente elétrica auxilia o processo de coagulação dos contaminantes devido 

a desestabilização elétrica que está causa na água.  

 O processo de eletrocoagulação é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, 

mas seu uso vem sendo recomendado para efluentes que apresente metais pesados, 

sólidos em suspensão, coloides, emulsões oleosas, graxas e gorduras. Suas 

vantagens são processo é barato, de fácil instalação e manutenção, há pouca 

produção de lodo, e sua eficiência para o tratamento de água cinzas.  

4.2. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 O Brasil não possui Lei Federal especifica ao reuso de água cinzas em 

edificações, mas há a Resolução n° 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH que diz que as modalidades de reuso da água são voltados para 

fins não potáveis. Essa resolução estabelece normas federais, mas cabe aos Estados 

e Municípios criarem leis para o reuso da água. (SANT’ANA, 2017) 

Segundo a Resolução quando for adquirida a prática de água de reuso, deve-

se informar ao órgão gestor de recursos hídricos, para haver a realização de cadastro. 

Há ainda a norma 5.6 NBR 13.969/97, que diz que o esgoto tratado pode ser 

reutilizado apenas para fins não potável. Na norma são especificados o grau de 

tratamentos necessários, dividido em classes: 
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Classe 1 – Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto do usuário 

com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo operador incluindo chafarizes.  

Classe 2 – Lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção dos lagos 

e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes.  

Classe 3 – Reuso nas descargas dos vasos sanitários. Um exemplo as águas de 

enxague das maquinas de lavar roupas, sendo necessário apenas uma cloração.  

Classe 4 – Reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e outros 

cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual. As 

aplicações devem ser interrompidas pelo menos 10 dias antes da colheita. Em 

aplicação agrícolas, o reuso permitido apenas via escoamento no solo para o cultivo 

de plantações de arroz, milho, trigo, café e árvores frutíferas. 

A tabela 1 mostra os parâmetros e seus valores máximos, mínimos ou faixa de 

valores que definem cada classe de água de reuso descritas.  

Tabela 1 - Parâmetros característicos de cada classe de água de reuso segundo a 
legislação brasileira. 

Classe 1 2 3 4 
Turbidez (NTU) < 5 < 5 < 10 _____ 

Coliforme fecal (NMP/100 mL) < 200 < 500 < 500 < 5000 
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) < 200 _____ _____ _____ 

pH 6,0 – 8,0 _____ _____ _____ 
Cloro residual (mg/L) 0,5 – 1,5 > 0,5 _____ _____ 

Oxigênio dissolvido (mg/L) _____ _____ _____ > 0,2 
    Fonte: ABNT NBR 13967, 1997 

Ainda segundo a NBR 13969/1997 o filtro de areia é um tanque preenchido de 

areia e outros meios filtrantes, com fundo drenante onde ocorre a remoção de 

poluentes, por ação biológica e física. É considerado um pós-tratamento simplificado 

e de baixo custo para o efluente, podem remover cerca de 100% da turbidez do 

efluente, 80% dos sólidos suspensos totais e da matéria orgânica, 90% da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e 80% da demanda química de oxigênio (DQO). 

5. METODOLOGIA 

Para a determinação de um modelo de microestação, foram revisados 

dissertações, artigos científicos e informações de empresas do ramo. 

Após a pesquisa preliminar verificou-se o potencial de dois tratamentos: a 

eletrocoagulação e o filtro de areia. Novas revisões enfatizaram os dois processos 

tanto em termos operacionais, quanto de resultados. Para a realização de 
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procedimentos experimentais indica-se o uso de água cinza artificial e para cada 

equipamento e para o conjunto são necessários testes de turbidez, sólidos dissolvidos 

totais, cloro residual, pH e oxigênio dissolvido. 

5.1. ELETROCOAGULAÇÃO 

Para procedimentos experimentais em escala de bancada são necessários: 

béquer; eletrodos ferro ou alumínio em forma de chapa ou de empacotados de sucata; 

fonte de corrente elétrica; fios de cobre e barra magnética e agitador – conforme figura 

1. Em maior escala, substitui-se o béquer por tanque e um agitador grande. 

 

Figura 1 – Montagem de experimento de eletrocoagulação laboratorial 

5.2. FILTRO DE AREIA 

Sendo dE o diâmetro efetivo e KD o coeficiente de desuniformidade, os materiais 

requeridos são: 1 tanque de polietileno com capacidade de 2500L; 1 caixa d’água de 

7500 L; brita 2, com dE =16,12 mm e KD=1,89; brita 1, com dE =7,51 mm e KD=de 1,66; 

areia média, dE =0,18 mm e KD=3,14; placa com dimensão de 0,20x0,20 m e tubo de 

diâmetro interno de 0,40 cm. 

6. DESENVOLVIMENTO 

6.1. ELETROCOAGULAÇÃO 

O processo de eletrocoagulação é composto por dois eletrodos arranjados de 

modo monopolar ou dipolar, conectados em paralelo ou série, definindo o reator. 

Nesse estudo, foi escolhido um arranjo dipolar em paralelo no qual os eletrodos de 

sacrifico são colocados entre dois eletrodos monopolares, estes são conectados a 

fonte sem nenhuma interconexão com os eletrodos de sacrifício. (WIMMER, 2007) 

Assim, a corrente elétrica passa através dos dois eletrodos o positivo carrega-

se positivamente e o negativo, negativamente. Ou seja, os eletrodos de sacrifício vão 

se carregar com as cargas opostas aos eletrodos monopolares do seu lado, se 

tornando bipolares. Durante a eletrólise, o lado positivo submete-se a reações 

anódicas, e no lado negativo, ocorre reação catódica. Após a formação dos coágulos, 

estes podem ser retirados através de um processo físico – figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma do processo completo. 

6.2. FILTRO DE AREIA 

Para a construção do filtro de areia, utiliza-se um tanque de polietileno de 2500 L, 

contendo três camadas de materiais posicionadas a partir da base. A primeira camada 

possui 0,16 metros de profundidade e é composta por brita 2 seguida por 0,04 m de 

brita 1. Estes materiais têm como objetivo sustentar a areia, impedindo que a mesma 

seja arrastada para fora do sistema. Por fim a cada de areia com 0,60 m, como 

mostrado na figura 3. Os efluentes que deixam os filtros de areia são coletados na sua 

tubulação de saída. 

 

Figura 3 – Alturas das camadas do filtro de areia 

O filtro de areia proposto no é inspirado no projeto da figura 4 de Tonetti (2012).  

Figura 4 – Exemplo de um esquema de filtro de areia (TONETTI, 2012) 

No trabalho de Tonetti foi utilizado um tanque cilíndrico de vidro de diâmetro 

interno de 1 m. Adaptou-se o tanque optando-se por um de polietileno devido a sua 
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resistência, preço e durabilidade, calculou-se as novas alturas dos materiais 

mantendo a proporção. Adotou-se diâmetro de 1,8 m. 

6.3. TESTES 

6.3.1. Turbidez 
A definição de turbidez é a medição da resistência da água à passagem de luz, 

essa característica é provocada por partículas em suspensão no sistema. Sua 

medição é feita a partir de um turbidímetro, equipamento baseado no método 

nefelométrico, que consiste em comparar a dispersão da luz ao passar pela a amostra 

com a que passa por um padrão- normalmente formazina. Quanto mais dispersão a 

luz sofrer maior a turbidez. (LIRA, 2014) 

6.3.2. Coliforme fecal 
A presença de coliformes fecais indica que há contaminação do meio hídrico 

com fezes de animais e/ou humanas. As fezes contêm diversos agentes patogênicos 

prejudiciais à saúde humana, seja pela ingestão ou pelo contato. 

Os testes que indicam a presença de coliformes fecais são: método de 

fermentação em tubos múltiplos; método de filtração em membranas – MF e método 

do Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG. No método ONPG-MUG é realizado 

com Colilert® meio de cultura que quando metabolizado por bactérias classificadas 

como coliformes fecais mudam de cor – pode ser qualitativo. (LIRA, 2014) 

6.3.3. Potencial hidrogeniônico (pH) 
O pH é um parâmetro que mede a acidez de uma substância. É um indicativo 

se poderá haver problemas caso a água entre em contato com a pele humana, e 

prever medidas contra corrosões ou entupimentos nas tubulações. O teste consiste 

em coletar amostra e utilizar um pHmetro ou uma fita de pH. 

6.3.4. Cloro Residual Livre 
As quantidades de cloro elementar, ácido hipocloroso e íon hipoclorito são 

denominadas cloro residual livre e possuem caráter antibacteriano. É recomendado 
que a determinação de sua concentração na amostra seja feita por espectrofotometria 
com anterior confecção de curva de calibração para as espécies em estudo 

6.3.5. Oxigênio Dissolvido 
A quantidade de oxigênio dissolvido na água é um parâmetro de sua qualidade 

que está intrinsicamente relacionado a vida, já que é essencial para animais aquáticos 

e plantas. Seus baixos teores indicam que a água recebeu matéria orgânica e está foi 

decomposta por bactérias aeróbicas; já águas com elevados teores de oxigênio, 

indicando que o tratamento foi eficiente na retirada os contaminantes, sem provocar a 
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perda de substâncias essenciais a vida animal e vegetal. No mercado há medidores 

digitais de oxigênio dissolvido. 

6.3.6. Sólidos Totais Dissolvidos 
Sólidos totais dissolvidos são partículas que devido ao seu diâmetro pequeno 

inferior a 10-3 µm não são retiradas pelo filtro. (LIRA, 2014) 

O método de determinação de sólidos dissolvidos totais faz uso de métodos de 
filtração à vácuo, evaporação em estufa e secagem em dessecador. (NUNES, 2015) 
7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A eletrocoagulação seguida de filtração por meio de filtro de areia é um 

processo eficiente no tratamento de água cinza doméstica, sendo capaz de retirar da 

água seus principais contaminantes. Na literatura, os processos são baratos e suas 

instalações e manutenções fáceis, tornando o processo viável e operável em partes 

de bairros e pequenas comunidades.  

Para verificar se a água tratada se encontra em níveis satisfatórios de 

qualidade, de modo que possam ser reutilizadas faz-se necessária a verificação dos 

seguintes indicadores da qualidade da água: turbidez, coliformes totais, potencial 

hidrogeniônico (pH), cloro residual, oxigênio dissolvido e sólidos dissolvidos totais. 

A construção da microestação de tratamento projetada contribuiria para 

diminuir o volume de efluente descartado irregularmente, minimizando o problema do 

déficit de saneamento básico de São Bernardo do Campo. Além da contribuição 

socioambiental, o projeto pode beneficiar a comunidade com o reuso da água em 

empreendimentos como lava-rápidos, empresas de limpeza, lojas de mudas e 

jardinagens e em alguns segmentos de industrias, para fins de decoração como em 

chafarizes e lagos, para algumas atividades agrícolas e pecuárias no meio rural, para 

a limpeza da cidade e de monumentos, entre outros. 

Caso os testes viessem a mostrar que a qualidade da água precisaria ser 

melhor, poderia ser adicionada uma unidade cloração, com finalidade a desinfecção 

da água. A cloração é realizada adicionando-se hipoclorito à água tratada. 

Por ocorrer a separação da água cinza – cujo teor de matéria orgânica é bem menor 

- tem-se um indicativo de que a quantidade máxima de coliformes fecais não 

ultrapassa a determinada pela legislação e a quantidade de oxigênio dissolvido deve 

maior que a necessária, contudo é imprescindível a realização de testes. O estudo de 

Kuntal (2014) mostrou uma remoção de 99,9% de agentes patogênicos por processo 

eletrocoagulativo. 
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Já em relação ao pH da água, ao nível de turbidez e a quantidade de sólidos 

dissolvidos totais foram consultados dados da literatura que demostram que que 

estudos com efluentes semelhantes tiveram resultados promissores. No trabalho de 

Terra (2010) o pH médio foi de 6,79, sólidos dissolvidos totais de 485 mg/L, já o 

trabalho de Peralta (2014) a turbidez foi em média de 3 a 15 UNT e o pH médio de 

7,58. Ambos os trabalhos estudaram o efluente da lavagem de veículos usando 

eletrocoagulação. 

Estudos mais aprofundados devem ser feitos em relação ao descarte correto 

do lodo gerado, muito embora seja uma das vantagens desse tratamento a baixa 

geração de resíduos sólidos se comparados a outros processos de tratamento de 

água. Em relação a disposição do lodo é preciso fazer algumas considerações. 

Devido a água cinza ter como principais contaminantes os químicos (sabões, 

surfactantes), e acrescido ao fato da eletrocoagulação formar coágulos a partir da 

liberação de íons metálicos, há a geração de um lodo com alto teor de metais e 

produtos químicos o que faz com que o resíduo não possa ser descartado em aterros 

sanitários comuns. Uma opção a custo elevados é o lodo ser destinados a empresas 

de tratamento de sólidos perigosos. 

Uma alternativa em estudo é o coprocessamento desse lodo com materiais de 

construção civil. A técnica consiste na inserção desse resíduo na composição de 

concretos e tijolos, muitas vezes agregando a esses produtos valor, uma vez que há 

a melhoria de suas características. (TERRA, 2010) 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eletrocoagulação seguida de filtração por meio de filtro de areia é um 

processo eficiente no tratamento de água cinza doméstica, sendo capaz de retirar da 

água seus principais contaminantes. Ambos os processos são baratos e suas 

instalações e manutenções relativamente fáceis, tornando o processo viável e 

operável em partes de bairros e pequenas comunidades. 

Outro ponto é a formação de pouco lodo, sendo possível o seu uso na 

fabricação de tijolos e concreto para a construção civil, o que colabora para classifica-

lo como sustentável. 

Pelos dados da literatura há indicativos de que a água tratada estaria dentro 

dos padrões de qualidade requeridos pelas classes 2,3 e 4, devido à turbidez e aos 

sólidos totais dissolvidos a água não atenderia aos requisitos da classe 1. 
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O projeto de uma microestação de tratamento apresenta grande potencial uma 

vez que une aspectos ambientais, sociais e de empreendedorismo, demonstrando sua 

sustentabilidade. O efluente que seria descartado em local inapropriado agora pode 

vir a apresenta um destino adequado, reforçando o caráter socioambiental do projeto. 

O reuso da água e do lodo gerado podem ser utilizados para fins econômicos. 
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