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• Desenvolvimento do conceito Terra Mundi;

• Estação de Tratamento de Água Cinza (ETAC) como

fator de economia de consumo de água da concessionária.



TIPOS DE TRATAMENTO

• Físico-químico: tratamento da água por uso de produtos

químicos que unem a matéria orgânica suspensa para

facilitar sua remoção;

• Ozônio: tratamento por injeção de O3 no efluente, cujo

qual degrada toda a matéria orgânica;

• Biológico: tratamento por uso de bactérias aeróbias e

também anaeróbias para consumo da matéria orgânica.



ORIGEM DA ÁGUA CINZA

• Chuveiros;

• Lavatórios;

• Máquina Lava-roupas;



DESTINO DA ÁGUA DE REUSO TRATADA

• Bacias sanitárias;

• Irrigação;

• Lavagem de carros;



DESTINO DA ÁGUA DE REUSO TRATADA

• Limpeza de área comum;

• Lavagem de roupas.



ETAC’S BIOLÓGICAS INSTALADAS



ETAC’S BIOLÓGICAS INSTALADAS



PONTOS CRÍTICOS

• Percentual de ocupação mínima para start do

sistema;

• Acompanhamento diário: leitura do hidrômetro,

revisão dos equipamentos, manutenção preventiva;

• Análise de qualidade da água de reuso tratada;

• Troca da equipe administradora do condomínio

(síndico, subsíndico, conselho).



HISTÓRICO

• Maio/2015 – 12% ocupação sistema startado;

• Junho – Outubro/2015: treinamento e acompanhamento

com o condomínio a fim de mostrar o valor do sistema

instalado e entendimento da necessidade de contratação de

manutenção preventiva para garantir a qualidade da água

disponibilizada para uso;



HISTÓRICO

• Outubro – Dezembro/2015: monitoramento por 45 dias

com a empresa fornecedora do sistema cuja qual

demonstrou como operar a estação e apresentou a economia

que pode ser gerada a partir dos cuidados necessários a se

tomar com o sistema;

• Fevereiro/2017: o coração do empreendimento.



RELATÓRIO MENSAL



CASE DE SUCESSO

• Instalação de protótipo em canteiro –

pesquisas e testes;

• Aperfeiçoamento do uso e manutenção –

treinamento e acompanhamento;

• Ações de engajamento – mostrar valor do

sistema.
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