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RESUMO

Atualmente os resíduos sólidos e efluentes líquidos estão entre as principais preocupações da sociedade, independente de qual seja a fonte 
geradora e o quantitativo final. Isso se deve ao crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e a urbanização acelerada, atrelados à 
postura individualista da sociedade, vêm contribuindo para o aumento do uso dos recursos naturais e para a geração dos resíduos. Dentre esses 
resíduos, o da construção civil se apresenta como um dos potenciais problemas ambientais, devido à dificuldade de segregação e destinação final 
correta. Além das construções, os laboratórios de ensino da área de engenharia civil também são considerados geradores potenciais desse tipo 
de resíduo, visto que possuem betoneiras e tanques de lavagem para blocos de concreto. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo propor 
uma alternativa para a minimização dos impactos ambientais causados pela geração de água residuária de concreto em laboratório de ensino. 
Para tanto, foi elaborado um projeto de adequação que atenda às normas legais e ambientais para o tratamento desse resíduo. O estudo da área 
foi realizado de modo que o sistema de drenagem já existente fosse aproveitado, minimizando assim os custos de elaboração da miniestação de 
tratamento da água residuária do processo da preparação do concreto. Além do estudo de localização, foi calculado o volume máximo de 
geração, estimando assim a capacidade de tratamento. Foi necessário o equacionamento da área total para os decantadores (ATD), o tempo de 
Detenção Hidráulico (TDH) e o volume máximo dia (VMáx), além dos cálculos de apoio, tais como, a área do círculo, diâmetro  e diferença entre 
ATD Real e ATD Prevista. Esses dados são importantes para a definição do tipo de tratamento necessário, ou seja, qual o tipo de água residuária e 
o volume total gerado. Essas informações junto com a taxa de sólidos permitem dimensionar e estudar, por meio da drenagem, o melhor 
posicionamento do decantador primário, a fim de garantir a qualidade do tratamento. Os resultados mostraram que o volume/semana ficou 
estimado em torno de 24 kg e a declividade encontrada é de 1% da unidade até a rede de drenagem. Além disso, o estudo da área total do 
decantador, a estimativa do volume a ser ocupado pelo resíduo, juntamente com a taxa de escoamento superficial e o tempo de detenção 
hidráulica, mostraram que um decantador de 0,5m3, sendo a vazão média diária de 0,32m3/dia, para um tempo de detenção hidráulica para o 
volume gerado de 1,6 dias. Já o ensaio de taxa de sólidos revelaram que para cada litro d’água recebido na unidade de decantação haverá, 
aproximadamente, 15 g/L de sólidos. Esses valores mostraram que a presença considerável de sólido torna-se indispensável um tratamento físico 
preliminar, isto é, a instalação de uma caixa de passagem com gradeamento. Esse sistema permite a retenção de partículas maiores que possam 
vir a entrar no sistema tratamento. Esse estudo se apresenta como uma solução técnica simples, viável e de grande potencial de crescimento, 
pois comprova que a adequação dos requisitos legais pode ser atendida sem que haja custos elevados para as Instituições de ensino, além de se 
tornar uma ferramenta de ensino após a implementação. O estudo contribui ainda, para a adequação do poluidor pagador, que descarta e 
segrega de maneira correta os resíduos gerados. A sensibilidade frente a sustentabilidade necessita ser desenvolvida, pois mesmo diante de 
tantas opções de tratamento disponíveis, apenas uma pequena parcela Instituições de ensino, que possuem laboratório de construção civil, 
descartam adequadamente seus resíduos. A maioria, por gerar em pequenas quantidades esse resíduo líquido, acaba por descartar direto no 
solo, ou em galerias pluviais, sem se importar com a disposição final com as normas ambientais vigentes, acarretando graves danos ambientais.
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