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FICHA DE INSCRiÇÃO

Reaproveitamento de toda água servida no clube que normalmente seria descartada com higiene sanitária,
-_._-_._--_._- -_._-_._.__ ..__ ..-._-~,--_._- ._---_._--------------_ .._---_ ....._----_._ .._---
consumo do restaurante e do Parque aquático(aqui considerada a água de chuveiros e resíduos líquidos do
~-----_...._-._- ._ .._-_._-

t~a19!11_E;f"ltodas pis~llas) Oyrojeto consiste em canalizar toda a água servida, submetendo~a a um
processo básico de tratamento em 04 locais de retenção(já existiam) até uma cisterna final a partir de onde é
I~;-~nd~;dc;;--;i-~~-~és-de~per~~resp~~a a irrigação do gramado do mini campo. ------
L . .__. ._.__ .. _. .._.,_ , . . . .__. ..__ .__ .__ , . .. _

I cloro ativo e sulfato de alumínio. A partir da mistura, as águas passam por um processo de decantação e
[
---_ _ _._ _._ _ _ _-_._. __ .__ _.__ - _._ .._._--- -------_._ .._ .._._- ••.......... __ _ .. __ .. _._----_.......... .

escoam por gravidade para uma última cisterna do mini campo Só então é distribuída por aspersores para o[_._-_ _ .._------------_ _._ .._.__ ._.._ _ .. _ _-------_._ _-------_. __ _-_._-_._._ ..__ _-_._-_ _._-_ _ ..__ .-.------_ _ _-_._ _----_ .._--_ ..

I gramado. Os resíduos provenientes do tratamento das piscinas, ANTES de canalizados para a mistura com
p~-~:~~~~~I~'<39~~~~-~~i-~~~~~-J~~p~:~~~~~~p_?r-~~~e~~~_~?S·~9_~_·~~~~~~~~~g·~~~~sseg~ra·-~-·p-~rt~i~-----..-·--:-~~~
I [~~~izaç§..()__~_~~EL~P!~~?__e..~cJf"l~?~_geaproximadamente 80% do vO~~CJl_~~~~iradoOs çus~~~~ imp!9_Il!ação
Ido projeto foram mínimos já que 90% da estrutura de coleta já existia. A companhia de saneamento foi

Adaptamos a infra estrutura existente (02 fossas sépticas e 03 cisternas) de forma que toda a água que sai
--_.- .._-,--_._._-_._--------------_ .._._- -
_??~C~~~~i~~,_s~.f"li!ários,_~ bas das coz inhas, etc., seja con_?_~~i9..~e:ll"l.s_~q,LI~ncia até <:)~_<::_<:)~e:tores,...?.n(:J~é
misturada com os resíduos líquidos do tratamento das piscinas que ainda mantêm expressivo índice de

~a parceira no sentido de analisar a qualidade da água reaproveitada, assegurando inexistir riscos de
I contaminação dos usuários do mini campo por haver expressiva redução na presença de coliformes emI-··_·--_ _- _-----~----------_ _---------_·_ ..·_ __ _·_-.- - -.---------.-- --------------.-- ..-.--- --- --- ..-.- ..- -~--.-.-- - -.--
I decorrência da mistura com água onde há alto índice de cloro ativo e sulfato de alumínio. Apenas seguimos

[~~~C~~t~Ç§-;-d~-;;f~-~~~~~~]~~~~~~~j~i~~~~~~~~~~~ê-~~1~...~~~~~~I:~_I~~~~~~~==..=::

no caso de agravamento da seca poderá haver restrições ao funcionamento
r-ri c r-ir-r c c de clubes. Nesse caso, seríamos os últimos a sofrer as consequências, em do nosso

sistema de reaproveitamento das águas servidas.


