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A MISSÃO DO CIRRAA MISSÃO DO CIRRA

 Desenvolvimento de estudos sobre otimização do 
uso e reúso da água:
 Atividades industriais;

 Atividades urbanas.

 Apoio institucional para elaboração de planos, 
programas e diretrizes para o reúso da água;

 Realização de ensaios de tratabilidade de água e 
efluentes;

 Pesquisas;
 Capacitação.





 Localizado no Campus da Cidade 
Universitária, junto ao Centro 
Tecnológico de Hidráulica;

 Unidades piloto;

 Equipamentos para ensaios de 
bancada.

Infra-estrutura 
laboratorial
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 FIESP – São Paulo;

 Sinduscon;

 FIERJ;

 Vale;

 Norma ABNT – Água de Chuva.

Desenvolvimento de Manuais 
e elaboração de normas





 Kodak Brasileira;
 INA;
 EBF Vaz;
 Brasmetal;
 Givaudan;
 Ipiranga;
 Veolia;
 Vale.

Estudos e projetos 
desenvolvidos
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 Duratex;
 Copebras;
 AMBEV;
 Aeroporto de Guarulhos;
 SESC;
 SETIN;
 Valville;
 Braskem.



KODAK Brasileira

 Estudo para otimização do uso da água e 
reúso;

Avaliação das atividades desenvolvidas;

 Identificação dos pontos de maior 
consumo;

 Identificação e avaliação de opções;

 Propostas de melhorias.



Resultados Obtidos com o Controle Automático 
da Operação de Lavagem  na KODAK

Mês

Eficiência de Redução (%)

Reator 40 Tanque 41 Tanque 42

Água Tempo Água Tempo Água Tempo

Janeiro 74,1 86,2 83,9 89,4 81,6 88,1

Fevereiro 62,6 81,6 74,7 83,4 69,0 79,1

Março 61,9 77,7 70,1 79,2 66,3 76,0

Abril 69,4 84,9 75,0 83,1 89,4 93,4

Maio 66,0 84,4 76,9 84,0 71,3 79,5

Média 66,8 83,0 76,1 83,8 75,5 83,2



Ganhos com a  Redução do Consumo de 
Água pela Otimização do Uso e Reúso

 Produtividade  76 horas/mês

 Redução do Consumo na Área  34,2 %

 Redução na Captação de Água  9,3 %

 Redução no consumo de energia  não 
computado.



Givaudan

 Estudo para otimização do uso e reúso da 
água;

 Consumo principal para operações de 
limpeza;

Avaliação dos processos e identificação de 
oportunidades.



Setores consumidores Demanda de 
água (m³/dia)

PROCESSOS
Lavagem dos tanques e equipamentos fixos 76,00
Lavagem de tanques móveis 11,68
Lavadores de gases 1,50
Laboratório - lavadoras de roupas 0,20
USOS GERAIS
Irrigação de áreas permeáveis 1,92
Vasos sanitários 7,83
Lavagem de pisos 0,21
TOTAL 99,34

Estimativas das vazões de água 
consumida nos  setores considerados 



Local
Equipamento a 

ser substituído ou 
implantado

Reduções
(%)

Volume diário 
(m3)

Sanitários Vasos sanitários 
com cx acoplada 50 3,92

Áreas irrigáveis Aspersores ou 
esguichos

60 1,15

Sistema de secagem. Redução do tempo 
de enxágüe

31 21,68

Reservatório de Emulsão Spray ball 70 7,00

Tanques de mistura de matérias 
primas

Spray ball 70 7,00

Tanques móveis (fragrâncias) Conjunto esguicho 
bomba

30

6,60

Tanques móveis (aromas) Conjunto esguicho 
bomba

1,58

Redução em relação à demanda total 39 48,93

Vazões associadas às otimizações propostas 



Local
Equipamento a ser 

substituído ou 
implantado

Custo 
unitário 

(R$)
Quant. Custo Total

Sanitários Vasos sanitários com 
caixa acoplada

300 51 15.300,00

Áreas Irrigáveis Aspersores ou 
esguichos

25 5 125,00

Reservatório de Emulsão Spray ball 900 2 1.800,00

Tanques de mistura de matérias 
primas

Spray ball 900 2 1.800,00

CIP da Secagem de Emulsões
Tanques móveis (fragrâncias) Conjunto esguicho 

bomba
3250 1 3.250,00

Tanques móveis (aromas) Conjunto esguicho 
bomba

3250 1 3.250,00

TOTAL 24.625,00

Custos das opções de otimização do 
uso da água 



Período de retorno do 
investimento em conservação

 Custo médio do m3 de água  R$ 4,38;

 Custo médio do m3 de efluente  R$ 6,20;

 Redução na demanda de água  48,93 m3/dia;

 Redução no volume de esgoto  47,78 m3/dia,

 Redução de gastos com água e esgotos  R$ 510,55/dia

 Tempo para recuperar o investimento  48 dias;

 Não foi considerada a redução no consumo de energia.



Conservação e reúso em áreas 
urbanas

 Prédio de apartamento com 145 unidades 
habitacionais;

 Área dos apartamentos:

 60 m2 96 unidades;

 50 m2 48 unidades;

 Apartamento para o zelador.

 Número de habitantes  582.



Perspectiva do consumo de água sem a 
utilização de dispositivos 

economizadores

Atividade Consumo (L/dia) Consumo Específico 
(L/d.usuário)

Lavatórios 10.999,80 18,9
Chuveiros 93.120,00 160,6

Torneiras de cozinha 38.325,00 66,1

Vasos sanitários 9.036,00 15,5
Outros usos 15.148,00 26,1

Total 166.628,8 286,3



Perspectiva do consumo de água com a 
utilização de dispositivos economizadores

Atividade Consumo 
(L/dia)

Consumo Específico 
(L/d.usuário)

Lavatórios 7.333,8 12,6

Chuveiros 34.920,00 60,2
Torneiras de cozinha 22.013,00 37,95

Vasos sanitários 9.036,00 15,5

Outros usos (potáveis) 3.776,00 6,5

Outros usos (não potáveis) 11.328,00 19,5

Total 88.406,80a 151,9

Uma avaliação mais detalhada resultou no potencial de redução de 17.151 L/dia;

Considerando-se o tarifa da companhia de abastecimento, isto resulta em uma 
economia de aproximadamente R$ 7.700,00/mês



Programa de reúso de água nos 
empreendimentos SETIN

Segregação das linhas de esgoto sanitários:
• Bacias sanitárias, cozinha e lavanderia:

 Conduzido à rede pública de esgotamento sanitário;

• Chuveiros e lavatórios:

 Conduzido para um sistema de tratamento e polimento.

Tratamento do efluente dos chuveiros e 
lavatórios por sistema biológico e físico-
químico.



Volumes envolvidos na prática Volumes envolvidos na prática 
de reúsode reúso

 Volume de efluentes dos chuveiros e lavatórios:
• 29.368 L/dia

 Demanda de água para descarga em sanitários:
• 17.460 L/dia

 Demanda para outros usos não potáveis:
• 11.328 L/dia

 Com a implantação da prática de reúso a redução 
de custo será de, aproximadamente,
R$ 12.955,00.



Conclusões

 Empenho no desenvolvimento de estudos e 
programas para otimização e reúso de água;

 Resultados obtidos demonstram o potencial de 
aplicação das propostas desenvolvidas;

 A parceria entre a Universidade e o setor 
produtivo conduz a ganhos para ambos os 
setores.



Obrigado pela atenção!
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