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Como ter água de 

qualidade no condomínio?

A
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água liberada pelo sistema municipal de abastecimento para todas as casas e condomínios é 

considerada potável, pois passa por tratamento municipal. Porém até chegar do reservatório ao 

condomínio e até a sua residência, a água pode passar por tubulações inadequadas, com 

vazamentos, lodo, incrustações e outros problemas.

Se a água vem acompanhada de sedimentos, pode provocar danos à tubulação, diminuindo a 

vida útil de todos os equipamentos do condomínio e unidades que utilizam água, desde chuveiros às 

máquinas de lavar. Isso, além de ser prejudicial para a saúde de quem mora ou trabalha no local.

As trocas e manutenções mais frequentes de equipamentos de uso comum são fonte de custo 

para o condomínio, além da água disponibilizada para uso para banho, limpeza, escovar os dentes, 

lavar louça e roupas, entre outros usos, poder estar comprometida. Em casa, muitos utilizam para 

beber, galões de água mineral ou purificadores de pia, solução que não resolve o problema por 

completo.

Os moradores de condomínios geralmente possuem contratos que não permitem que eles 

modifiquem seus encanamentos, o que impede que consigam instalar um sistema de filtro de água 

central por conta própria, por isso a solução precisa ser coletiva.

Condomínios ainda precisam enfrentar a questão de alta demanda de água, devendo zelar pela 

sua qualidade mesmo nos momentos de escassez.
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Um compromisso 

com a saúde
Felizmente, existem filtros residenciais excelentes que são instalados de forma 

central no condomínio e não requerem modificações de encanamento. Saiba mais 

abaixo.

São muito utilizados para a remoção de particulados de sujeiras, cor, odor e orgânicos. O filtro de 

água central para condomínios utiliza sistema de retrolavagem, ou seja, não é necessária a limpeza 

manual.

O filtro de água central retém os

resíduos, evitando as incrustações da rede

hidráulica e aparelhos. No final, é uma

enorme economia para todos. Veja outros

benefícios diretos para a saúde e conforto de

quem mora e trabalha no condomínio:

• O filtro retém partículas de barro, 

ferrugem, areia, limbo,

• Diminui a frequência de limpeza da 

caixa d’água.

• E, principalmente, todos os pontos de 

saída de água recebem água limpa. 

Feitos de Aço Inox, os 
Filtros Fusati retém 

partículas como areia, 
argila e outras 

substâncias orgânicas 
menores do que um fio de 

cabelo!

ofiltro de água para condomínio gera mais saúde para moradores e colaboradores. Uma forma 

econômica e eficaz de aumentar a qualidade da água utilizada no condomínio e proteger 

equipamentos e a saúde das pessoas é fazer uso de um filtro de água central. Esse equipamento, com 

custo ao alcance do mercado, mantém a qualidade da água e é indicado de acordo com a 

necessidade e vazão de cada condomínio.

4 Economia de Água no Condomínio

Significa que todas as torneiras, chuveiros e até as saídas para máquina de lavar roupas e

louças vão receber água limpa. É água limpa de verdade para escovar os dentes e lavar a louça, por

exemplo.
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A Fusati Filtros tem o filtro ideal para cada necessidade, 

mesmo que a água não seja de abastecimento público. Pode ser 

água de poço, rio, nascente ou poço artesiano.

São utilizados elementos filtrantes de qualidade e específicos 

para cada uso, como o carvão ativado, quartzo, resina, areia e 

outros. Tudo para garantir uma água limpa e própria para consumo 

e uso diário.

Além da qualidade da água, o condomínio economiza 

dinheiro com a limpeza de caixa d’água e manutenção de 

tubulações. Bem como os moradores economizam com troca de 

torneiras, chuveiros e eletrodomésticos que utilizam água, como a 

máquina de lavar. Como o filtro Fusati é retrolavável, basta apenas 

reverter o fluxo da água para remover toda a sujeira retida durante 

a filtração. Assim, não é necessário consumir energia elétrica.

A água filtrada favorece:

• A pele de impurezas e químicos

e ajuda na remoção de resíduos

de maquiagem;

• Remoção do tártaro na

escovação dos dentes;

• Remõção de pesticidas e

produtos químicos na lavagem

de legumes e frutas;

• Limpeza de roupas e utensílios

de mesa.

A escolha pelo tipo de filtro a ser

aplicado depende das

possibilidades de instalação e

restrições de cada condomínio.
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A Fusati disponibiliza uma solução ao alcance do mercado, 

ideal para condomínios horizontais e verticais, que tem alta 

demanda de água.  Cada condomínio apresenta um consumo 

diferente e uma forma de utilização e o cuidado com a água deve 

acompanhar essas necessidades.

Se a origem da água for de poços, rios, lagos ou nascentes, 

é necessário um sistema completo de Tratamento de Água. Se a 

água que chega é fornecida pelo município, já vem tratada e pode 

receber somente a filtração. Nos dois casos, a Fusati pode ajudar o 

seu condomínio com a melhor assistência e produtos.

Os filtros Fusati são fabricados em inox, possibilitando a 

instalação também em ambientes externos, não utilizam energia 

elétrica, são retrolaváveis e possuem alta durabilidade.

Utilizando os filtros Fusati, a água de todos os pontos de 

saída será filtrada. Isso significa que a água em todas as torneiras, 

chuveiros, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, 

mangueiras, etc, será limpa.

• Não precisam de manutenção frequente,
• Evitam incrustações em toda rede hidráulica e aparelhos do condomínio, pois retém 

os resíduos,
• Diminuem a necessidade de limpeza da caixa d’água.

É uma enorme economia para o

condomínio considerando a manutenção

dos equipamentos, tanto nas contas

gerais como na de cada apartamento

individualmente, além da melhor

qualidade da água que impacta

diretamente na saúde.
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Reaproveitamento 

de água no condomínio

O gerenciamento de águas é uma questão significativa 

para condomínios, uma vez que impacta diretamente o 

orçamento mensal do empreendimento.

Condomínios que possuem sistema de reaproveitamento 

de água podem reutilizá-la de diferentes maneiras, desde a 

irrigação de gramados até a descarga de banheiros comuns, 

resultando em economia na conta de água. Além da questão 

financeira, há também a preocupação com o meio ambiente.

Mas, de onde vem a água? Ela pode ser coletada através 

da retenção de águas da chuva ou mesmo de água cinza, 

coletada da água da pia, por exemplo.

Existem diferenças entre o reuso de água cinza e da 

chuva. No artigo Quais as diferenças entre reuso de água e 

aproveitamento de águas das chuvas você ficará sabendo mais 

sobre o assunto.

Existem três etapas básicas do processo: coleta, 

tratamento e reuso.

A economia de água pode girar em 

torno de 30 a 40% do valor mensal 

gasto pelo condomínio. Além de ser 

uma alternativa inteligente para o 

condomínio, também pode ser uma 

saída para o combate a enchentes.

Já o processo de tratamento da 

água cinza coleta e trata a água 

originada a partir de processos 

domésticos como lavar louça, roupa 

e tomar banho. A água cinza 

corresponde de 50 a 80% de esgoto 

residencial.

A instalação de um sistema de 

reciclagem de água cinza é simples, 

mas há algumas coisas importantes 

a serem consideradas ao fazer isso 

para evitar problemas.

A primeira delas é a escolha da 

empresa para fazer a instalação do 

sistema de filtragem da água.

Um sistema de reuso de água eficiente consiste na 

utilização de cisternas para armazenagem da água 

que é captada através de tubulação própria para 

seu reuso. 

A água coletada do tanque de retenção será 

tratada por um sistema de tratamento de águas 

pluviais, sendo reutilizada para irrigar os 

gramados do condomínio, por exemplo.

Dessa forma, os custos de utilização da água são 

reduzidos significativamente. Além da água da 

chuva, a água proveniente dos aparelhos de ar 

condicionado pode ser incluída no sistema de 

tratamento de água pluvial para reuso nos 

condomínios.
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A água cinza não é tratada como águas pluviais 

já que vem de dentro do prédio. Existe uma 

diferença entre estes tipos de água, portanto, 

processos de tratamento de efluentes 

diferentes para atingir a qualidade da água 

final.

A reciclagem do descarte de efluentes é uma 

forma sustentável de gerenciar a água. Hoje, 

somos obrigados a repensar a gestão de água 

com o esgotamento de aquíferos por uma 

demanda cada vez maior.

Afinal, não podemos mais presumir o 

suprimento ilimitado de água da natureza. Por 

outro lado, temos uma carga cada vez maior 

em nossa infraestrutura de tratamento de água 

e esgoto.

A reciclagem de águas cinzas ajuda a reduzir a 

demanda por água municipal de poços e 

reservatórios e também reduz a carga em estações 

de tratamento de águas residuais de larga escala.

Em relação ao tratamento biológico dos despejos, 

leva-se em consideração principalmente alguns 

aspectos e conceitos, como: biodegradabilidade, 

tratabilidade, concentração de matéria orgânica, 

disponibilidade de nutrientes e toxidez.

Estações de tratamentos de diferentes tamanhos 

podem ser empregados de acordo com a 

necessidade local. É importante assimilar que a 

estação é construída totalmente em cima da 

necessidade e por esse motivo se pagará ao longo 

do tempo na economia de recursos, além da 

preocupação ambiental.

A água cinza é uma fonte de água, como 

qualquer outra. Sua origem é de dentro das 

residências e condomínios. Quase tudo vem de 

chuveiros e lavanderias. Ela é diferenciada da 

água negra por sua falta de coliformes fecais e 

carga orgânica relativamente baixa.

Estima-se que em uma casa são gerados 

cerca de 33 galões por pessoa de água cinza a 

cada dia, o que pode representar algo em 

torno de 40% a 70% da demanda interna de 

água em um condomínio.

Um prédio de apartamentos com 200 

unidades e 350 moradores pode gerar de 4 a 5 

milhões de litros por ano!

Como acontece com qualquer fonte de 

água, a água cinza deve passar por um sistema 

de tratamento de água. Após o tratamento, a 

água resultante pode ser utilizada para descarga 

do vaso sanitário, jardinagem, lavagem de pisos e

carros, etc.

Tratamento de Efluentes para 

Condomínios

Se, no entanto, a água cinza for deixada sem nenhum tratamento, as bactérias armazenadas nela 

rapidamente se multiplicam e a água se torna água negra.

Só o que os moradores de condomínio precisam é de água limpa, livre de odor e segura (mas não 

potável) para usos que não envolvem consumo ou higiene.

A redução da demanda municipal de água pode se traduzir em economia em condomínios observada 

nas contas de água.
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Como já vimos, os sistemas de água cinza são projetados 

para o tratamento de águas residuais de máquinas de lavar, pias 

de banheiro, banheiras e chuveiros.

A água é coletada separadamente do esgoto e enviada para 

um sistema de filtragem. Entretanto, os proprietários que moram 

em condomínios precisam analisar várias questões ao considerar 

os sistemas de tratamento de água cinza.

O tipo apropriado de sistema e seus custos variam de 

acordo com o layout de um empreendimento – seja em 

condomínios horizontais ou verticais, quantidade de pessoas e 

consumo.

Sempre que possível, procure uma empresa de serviços 

completos, que seja capaz de lidar com o projeto do início ao fim e 

ofereça um excelente custo-benefício para isso.

A empresa deve contar com uma equipe de profissionais 

qualificados e considerar a análise da água para determinar qual o 

melhor sistema de tratamento de efluentes.

Tecnologias de Reúso da Água

• Estação de Tratamento de Esgoto 
Doméstico ou Industrial

A Estação é indicada para quem deseja 

fazer reúso da água tratada, 

economizando recursos, para funções 

como descarga, lavagem de piso, 

lavagem de veículos, rega de jardim, 

entre outros.

A solução é personalizada para cada 

cliente, possibilitando o encaminhamento 

do esgoto tratado para outros processos 

do condomínio, adaptadas a realidade de 

cada projeto, levando em conta as 

necessidades, o espaço disponível e o 

volume.
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Sobre o 

Grupo Fusati

Com mais de 30 anos de experiência, o Grupo Fusati atua em

todo o Brasil, garantindo a máxima eficiência no atendimento

aos clientes que é realizado por uma equipe composta de

profissionais e técnicos altamente capacitados, garantindo um

atendimento eficaz e ágil.

O Grupo Fusati é formado por Fusati Filtros e Fusati Ambiental.

Desenvolvemos soluções completas para tratamento de água,

efluentes industriais e doméstico, reúso de água com tecnologias

limpas. Atuamos em todo território nacional desde o projeto,

fabricação, montagem, locação e operação de estações de

tratamento.

Soluções completas para tratamento de água e efluentes,

sistemas de filtração, nano-filtração, ultra filtração, osmose

reversa, sistemas de reúso de águas de chuva ou cinzas,

tecnologias verdes com valor socioambiental agregado e

soluções sustentáveis personalizadas.

http://www.fusati.com.br
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519996080239
https://www.facebook.com/grupofusati
https://www.instagram.com/grupofusati/
mailto:fusati@fusati.com.br

