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REUSO DA ÁGUA
O processo de reuso da água, descrito a seguir, acha-se instalado no Prédio da Administração
do Cemitério e Crematório Horto da Paz, de propriedade da Associação Cemitério dos
Protestantes.
Situa-se à Rua Horto da Paz nº 191, em Itapecerica da Serra, Região Metropolitana de São
Paulo, com fácil acesso pelo Rodoanel e pela BR 116.
O cemitério, no interior do qual este prédio foi construído, ocupa uma área de 292.531.52 m².
É uma região de topografia acidentada e o seu ponto mais elevado, onde se encontra o
heliponto, está a 860 m acima do nível do mar.
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O Prédio da Administração
Tem área construída de 1.438.56 m², foi inaugurado em 11 de novembro de 2003 e conta com
as seguintes comodidades:
1. Andar Térreo: 972.69 m² de área construída, dispondo na entrada de ampla área coberta
com passagem para carros, proporcionando assim conforto aos usuários.
Adentrando o prédio há um espaçoso saguão que se comunica com o salão de estar à
esquerda, com o salão de cerimônias à frente e com a ala administrativa à direita, adjacente ao
corredor.
O salão de estar dispõe de vários ambientes, com sofás e poltronas e lareira no fundo.
O salão de cerimônias é sobriamente mobiliado, acomodando confortavelmente 200 pessoas.
À frente, há uma elevação do piso de forma retangular que recebe o caixão da pessoa falecida.
No final da solenidade, ele baixa por meio de um descensor à sala de cremação. Ao fundo,
sobre um patamar está o púlpito com mesa e cadeiras para os dirigentes da cerimônia. Na
parte anterior do salão há um mezanino para os corais, músicos e cantores.
Na ala administrativa há um ambiente de prestação de serviço com balcão para atendimento ao
público. Ao lado fica a Sala do Administrador.
O corredor que se segue dá acesso aos sanitários, lanchonete, salas para uso administrativo,
terminando em dois confortáveis velórios com salas de repouso.

2. Andar Inferior: 465,87 m² de área construída. Dispõe: de sala de gerador para emergências;
refeitório, vestiário, sanitários e chuveiros para os funcionários.
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Abaixo do salão de cerimônias, há um amplo salão. Neste ambiente, na sua posição mediana,
está o local em que o corpo na urna mortuária pode subir até o salão de cerimônias e descer
por meio do descensor.
No fundo do salão, situa-se o forno crematório; lateralmente o tritura dor das cinzas e, em
posição oposta ao forno, as câmaras frias para permanência temporária dos corpos.
Abaixo do salão de espera, em nível pouco mais elevado está o compartimento onde estão
dispostos os diferentes reservatórios d’ água.
Sistema de Abastecimento de Água
A água que abastece o prédio vem principalmente de um poço artesiano, dispondo-se também
de um poço freático, quando necessário.
Sistema de Tratamento das Águas Residuárias
Tendo em vista o tratamento das águas residuárias (esgoto), procuramos no comércio os
fornecedores de equipamentos que oferecessem maiores vantagens para o nosso objetivo
principal, que é o reuso da água para a descarga dos aparelhos sanitários do prédio.
Esta finalidade exige tratamento que obtenha uma água transparente e inodora, principalmente
por se tratar de um prédio de uso público.
Diante das garantias oferecidas, quanto a esta exigência, adicionadas à rapidez na instalação,
simplicidade de operação e preço compatível, optamos pelo sistema Mizumo, o qual foi
desenvolvido no Japão e fabricado sob licença no Brasil.
As suas dimensões variam em função da vazão das águas residuárias a serem tratadas.
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Vazão a Ser Tratada
Informamos aos fornecedores que no prédio em questão, prevemos a longo prazo, a seguinte
ocupação:
- Número de funcionários: 20 pessoas
- Número de visitantes / dia: 120 pessoas.
De posse desses dados e baseados na NBR 7229/93, os fornecedores fizeram o seguinte
cálculo para estabelecer a vazão a ser tratada:
20 Funcionários - Consumo X 70 L / dia

=

1.400 L

20 Funcionários - Refeições X 25 L / dia

=

500 L

120 Visitantes - Consumo X 6 L / dia

=

720 L

120 Visitantes - Refeições X 25 L / dia

=

3.000 L

Vazão Total a ser Tratada

=

5.620 L/dia

O Equipamento - De posse dessa vazão de águas residuárias, (5.620 litros/dia), foi
dimensionado o equipamento vindo a ocupar uma área de 25 m², que protegida por um
alambrado passou a ocupar uma área de 44 m².
O sistema Mizumo para tratamento de esgoto doméstico instalado, constitui-se de um conjunto
compacto de forma cilíndrica, com 2,00 m de diâmetro externo, colocado horizontalmente e
apoiado ao solo por meio de sapatas. É construído em fibra de vidro com tratamento especial
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para resistir à agressividade da água a ser tratada e às intempéries do meio externo ao qual
está exposto. Segundo os fornecedores, a garantia desse material é de 20 anos. Os demais
equipamentos do sistema têm garantias menores e variáveis em função de suas
características.

Etapas de Tratamento - As águas residuárias coletadas do prédio são conduzidas ao conjunto
de tratamento por gravidade devido à declividade do terreno no local. Passam pelas etapas
anaeróbias, aeróbias, decantação e finalmente à desinfecção. Esta última operação é
justificada pela eventualidade da água de reuso vir a ser manuseada.
Para a consecução dessas etapas, o conjunto dispõe dos seguintes elementos e suas funções:
• Tanque anaeróbio 1 - Equalizar o efluente, depósito de sólidos
sedimentáveis e lodo do processo aeróbio.
• Tanque anaeróbio 2 - Pré-tratamento do processo aeróbio.
• Tanque aeróbio 1 - Tanque para o processo aeróbio com bio filme de
poliestireno.
• Tanque de decantação - Remoção de sólidos e escuma através de um
sistema Air-Lift e vertedouros triangulares.
• Sopradores - Aerar o tanque aeróbio através de difusores de polietileno.
• Difusores - Aeração do tanque aeróbio 1.
• Lâmpada Ultravioleta de Desinfecção.
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O Sistema de
tratamento completo,
montado e em
funcionamento
importou em
R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais)
em 2003.

Funcionamento do Sistema
Após a instalação, o equipamento foi posto em funcionamento, alimentado pelas águas
residuárias do prédio.
O lodo gerado no reservatório de decantação é retornado ao compartimento anaeróbio pelo
acionamento manual de registros, em intervalos de tempo pré-determinados.
Dois terços (2/3) do lodo gerado nos reservatórios anaeróbios devem ser retirados anualmente
e levados a uma estação da SABESP.
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Segundo recomendação dos fabricantes, a eficiência do sistema estaria plena depois de
sessenta (60) dias do início de funcionamento. Após esse período, a água tratada apresentou
determinado aspecto que permaneceu constante no período que se seguiu.
Foi levada para análise cujo resultado encontra-se, anexo, no Laudo de Análises Nº- 113803
de 28 / 09 / 2004, da “Ambiental Laboratório e Equipamentos Ltda”.
A água resultante estava inodora, mas apresentava uma turbidez incompatível com a sua
principal finalidade que é o uso nas descargas sanitárias.
Conforme análise, o índice de turbidez (NTU) foi de 130; os coliformes totais (NMP/100 ml) de
1100,00.
Esses resultados nos obrigaram a novas providências para alcançar o nosso objetivo.

Equipamentos Adicionais
Turbidez - Para corrigir a turbidez, vários filtros foram testados, infelizmente, sem resultados.
Para tanto, fomos informados de um técnico em filtragem, que após análises constatou que os
filtros existentes eram inoperantes devido à diminuta dimensão (0.5 micro) dos sólidos em
suspensão.
Foi desenvolvido, para esta finalidade, um filtro especial constituído de cartuchos de algodão,
cujo resultado, finalmente foi satisfatório.
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Coliformes totais
Tendo em vista baixar o
índice

de

coliformes

totais, introduzimos, logo
após o filtro, um sistema
de cloração por meio de
dosador. O conjunto de
filtro e dosador de cloro
importou em R$ 4.400,00
em 2004.

Resultado da Água - Com a adição desses dois novos equipamentos: filtro especial de
algodão e sistema de cloração por meio de dosador, obtivemos os resultados necessários à
nossa principal finalidade.
Conforme análise Nº 124/86, em anexo, a Turbidez baixou de 130 para 27 e os Coliformes
totais, de 1.100 para 2,2. A água passou a se apresentar cristalina, inodora e inofensiva ao
manuseio.
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Sistema de Reuso da Água
A água assim tratada é bombeada e recalcada através de tubos, identificados por pintura roxa,
até dois reservatórios. A partir daí poderá tomar diferentes destinos:
Reservatório de Incêndio - O primeiro destino da água assim tratada é abastecer o
reservatório de água de incêndio que irá alimentar os hidrantes.
Descarga Sanitária - Uma vez abastecido o reservatório de incêndio, a água é recalcada para
o reservatório elevado destinado unicamente ao abastecimento dos vasos sanitários e
mictórios de todo o prédio. Depois das descargas, as águas com os detritos retornam e se
juntam às águas residuárias para novo tratamento.
Lago Ornamental
A água restante é
recalcada para a área
externa do prédio,
descendo em cascata
sobre pedras toscas,
numa altura de 1,70 m,
até um lago ornamental
que compõe o paisagismo
do jardim circundante.
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Tem 26,6 m² de superfície aquática e uma profundidade média de 40 cm, resultando num
volume de 10,6 m³ aproximadamente. Devido à facilidade de acesso a este lago,
principalmente por crianças, é que foi acrescentada, à desinfecção do sistema Mizumo, a
cloração automática por meio de dosador.
Inicialmente introduzimos peixes ornamentais, mas devido ao cloro dissolvido a sua
sobrevivência ficou comprometida e tivemos que retirá-los a tempo. Passamos então, a usá-la
para a vida de plantas aquáticas criando assim um jardim flutuante de agradável aspecto.
A água de reuso quando desce em cascata oxigena-se perdendo parte por evaporação, e
reduzindo o seu volume. Uma vez no lago, exposta ao meio ambiente, o processo de
evaporação continua; somando-se a essa situação, outro fator de redução de volume ocorre
devido à transpiração das plantas que flutuam, em sua superfície.
Para eliminação dos detritos em suspensão na água, periodicamente, ela é conduzida por meio
de uma tubulação a um filtro, do tipo usado em piscinas. O seu retorno se faz por meio de
recalque até a parte superior da cascata, donde desce, perdendo mais uma parcela por
evaporação. O eventual excesso da água de reuso, extravasa do lago por meio de um vertedor.
Reservatório de Retardamento de Vazão (RRV) com Fundo Impermeabilizado - A água
que extravasa do lago desce por gravidade a um RRV com fundo impermeabilizado, para evitar
o encharcamento do solo adjacente, por onde passam veículos e pedestres. O seu volume é de
0,9 m³ aproximadamente; tem um ralo no fundo ligado a uma tubulação Ø 1 ½” e um tubo
extravasor Ø4”.
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Além da água proveniente do lago, este RRV recebe também, por meio de uma canaleta,
águas pluviais captadas de parte da cobertura do prédio.
Reservatório de Retardamento de Vazão (RRV) com Fundo Absorvente - O fundo deste
RRV é o próprio solo, no qual há três perfurações preenchidas com areia para facilitar a
absorção pelo solo, alimentando assim o aqüífero freático. O seu volume é de 4 m³
aproximadamente; possui um ralo no fundo conectado a uma tubulação Ø 1 ½ “e um tubo
extravasor Ø 4”. Estas duas tubulações se unem em um único tubo perfurado do mesmo
diâmetro de Ø 4”, seguindo um curto trajeto até outro tubo perfurado do mesmo diâmetro.
Neste trajeto recebe águas de retrolavagem do filtro acima referido para a purificação da água
do lago.
Tubo Perfurado Para Irrigação - Este tubo de Ø 4”, perfurado, percorre uma extensão de 50
m dentro de um bosque, numa trajetória que, desviando de todas as árvores, evitou abatê-las;
está envolto por uma manta, a seguir pedrisco, estando assentado ligeiramente abaixo do solo.
Recebe todas as águas provenientes do segundo RRV e as águas de retrolavagem já
referidas, irrigando uniformemente o bosque que se estende abaixo.
Índice de Absorção do Solo - Segundo experiências realizadas pelo Geólogo Prof. Leziro
Marques Silva na região em questão, o aqüífero freático encontra-se a mais de 20 m de
profundidade. O coeficiente de infiltração, ou seja, a capacidade de absorção da água pelo solo
chegou a 51,69 litros / m²/ dia, na parte próxima à linha de centro do tubo perfurado.
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Esquema do Sistema de Tratamento e Reuso da Água - Conforme o esquema anexo, toda a
água deste setor da edificação, seja a remanescente de reuso ou de precipitação pluviométrica,
alimenta o aqüífero freático por infiltração.
Toda a montagem que fizemos para o Reuso da Água aqui descrito, foi a solução encontrada
para assegurarmos a recomendação ecológica de Desenvolvimento Sustentável.

Anexos:
1. Esquema do Sistema de Tratamento e Reuso da Água.

2. Laudo de Análise (Nº 113803/2004) da água tratada antes da instalação dos
equipamentos adicionais.
encontramos:
Coliformes Fecais
Coliformes Totais

15.0
1100.0

3. Laudo de Análises (Nº 124186/2005) da água tratada após a instalação dos
equipamentos adicionais.
Coliformes Fecais
Coliformes Totais

ausentes
2.2
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Anexo 1
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Anexo 2
Anexo 2
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Anexo 3.1
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Anexo 3.2
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