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RESUMO 
 
 

A Organização Mundial da Saúde – OMS e a Organização das Nações Unidas – ONU entre 
outras instituições vêm alertando para o fato de que em algumas décadas a água doce será o 
recurso natural mais escasso e disputado pela maioria dos países. Dados da Associação dos 
Fabricantes de Materiais Sanitários – ASFAMAS informam que o brasileiro gasta, em média, 
cinco vezes mais água do que o volume indicado como suficiente pela Organização Mundial de 
Saúde que recomenda o consumo diário de 40 litros diários por pessoa, enquanto que no Brasil 
são consumidos 200 litros dia/pessoa. A superfície do nosso planeta é composta por 70% de 
água. Essa água tem um ciclo natural, que começa com sua evaporação, formando as nuvens 
que depois vão retornar para a terra através das chuvas. Porém, de toda água existente no 
planeta, 97,5% estão nos oceanos e dos 2,5% restantes, 1,5% estão nos pólos (geleiras e 
icebergs), ficando apenas 1% disponível para nosso consumo, sendo que a maior parte está 
em leitos subterrâneos, atmosfera, plantas e animais. Atualmente usamos para nosso consumo 
as águas de nascentes, lagos, rios e extrações de leitos subterrâneos, os aquíferos.Com a 
poluição cada vez maior do ar, da terra, das nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, 
essas águas estão ficando contaminadas, exigindo uma enorme preocupação para sua 
preservação, pois sem água natural a vida como conhecemos não tem como existir. Nesse 
contexto, surge o conceito de “água cinza”, que nada mais é do que a água que foi utilizada na 
máquina de lavar, na pia do banheiro, na banheira ou no chuveiro, que corresponde de 50 a 
80% da água usada que vai para o esgoto. O objetivo deste trabalho é mostrar como funciona 
um Sistema de Reuso de Águas Cinzas, seus benefícios, economizar recursos financeiros e 
ambientais e principalmente incentivar a implantação desse método. O sistema de captação de 
água cinza é uma tecnologia sustentável que consiste em destinar as águas cinzas para uma 
caixa de retenção e desinfecção, para depois passar por um processo de filtragem e 
posteriormente armazenagem em uma cisterna, para que retorne à caixa de reuso e seja 
distribuída aos pontos de abastecimento determinados. A água cinza possui diversas 
aplicações: irrigação de terrenos, lavagem de pisos e janelas, uso no vaso sanitário, dentre 
outras. Esse equipamento permite reduzir gastos e recurso hídrico desperdiçados no consumo 
diário do imóvel e principalmente reduzir a retirada de água do manancial. 


