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RESUMO 

 

No presente trabalho, verificou-se a necessidade do estudo de sistema de capitação 
de água pluvial, bem como seus procedimentos, novas tecnologias, redução de 
custos, vantagens, desvantagens e até mesmo suas metodologias aplicadas dentro 
da construção civil. Entretanto, o estudo aborda diversos fatores em sua extensão e 
em certos procedimentos é necessário realizar verificar as técnicas utilizadas, 
cálculos, exemplos, e até mesmo demostrar ensaios entre outros. Todavia, esta 
pesquisa procura apresentar dentre as diversas alternativas para a reutilização da 
água, as necessidades e particularidades do reuso de água da chuva e dar uma 
compreensão geral estabelecendo um referencial, demostrando os critérios mínimos 
adotados e seguindo os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), para o melhor dimensionamento do sistema construtivo. 
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ABSTRACT 

 
 
In the present study, it was verified the necessity of the study of rainwater capitation 
system, as well as its procedures, new technologies, cost reduction, advantages, 
disadvantages and even its methodologies applied within the civil construction. 
However, the study addresses several factors in its extension and in certain 
procedures it is necessary to perform check the techniques used, calculations, 
examples, and even demonstrate trials among others. However, this research seeks 
to present among the different alternatives for the reuse of water, the needs and 
particularities of rainwater reuse and give a general understanding establishing a 
reference, demonstrating the minimum criteria adopted and following the standards of 
the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), for the best design of the 
construction system. 
 
 
 
 
Key-words: Exploitation; Water; Pluvial; Rain; Capitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso limitado e precioso. Embora cerca de 3/4 da superfície da 

terra seja ocupada pela água, deste total apenas 3% são de água doce. Porém, 80% 

da água doce estão congeladas nas calotas polares ou geleiras, ou em lençóis 

subterrâneos muito profundos, ou seja, somente 20% do volume total de água doce 

do planeta encontram-se imediatamente disponível para o homem. A distribuição 

desigual da água pelas diferentes regiões do planeta faz ainda com que haja escassez 

do recurso em vários países, Silveira (2008). Assim como, no Brasil, a desigualdade 

na distribuição e o consumo inconsciente também faz com que haja escassez na 

maioria dos estados. Logo, o aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis 

em residências urbanas unifamiliar é uma das várias alternativas para obter um 

consumo autossustentável desse insumo que é imprescindível para o homem. 

Visando a garantia de consumo em tempos de racionamento, este trabalho 

trata de como desenvolver e implantar um sistema de reaproveitamento que amenize 

o problema esse problema. Tal sistema tem por finalidade a economia no consumo 

da água que é fornecida pelas concessionárias, e preservação do meio ambiente. 

Existe uma preocupação da população com relação à conservação dos 

recursos naturais. Entre todos os recursos destaca-se a água, que além de ser um 

recurso insubstituível, é um importante fator de produção para diversas atividades, 

sendo imprescindível para o desenvolvimento econômico e Tecnológico. Com isso as 

concessionárias que administram a distribuição, estão passando a cobrar um valor 

cada vez mais alto pelo fornecimento. Além disso, existe uma preocupação recorrente 

com as secas e o racionamento que acontece principalmente no Nordeste e nas 

grandes metrópoles do País. 

O propósito do trabalho será alcançado por meio dos seguintes objetivos 

específicos: Compreender qual o consumo de água de uma residência urbana 

unifamiliar para uso não potável, apresentar o tipo e o devido tamanho do reservatório 

a ser utilizado para melhor atender a demanda da residência e demonstrar a 

metodologia de implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial para 

fins não potáveis, e os recursos disponibilizados pelo sistema para o consumidor. 

Em decorrência dos problemas da população com a falta de água e até mesmo 

o preço elevado desse insumo que é fornecido pelas concessionárias, como identificar 
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o tipo de consumo, e observar a viabilidade da implantação de um sistema de 

aproveitamento de água pluvial em residências urbanas para fins não potáveis? 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão Bibliográfica que, 

segundo Brenda (1981), para calcular a quantidade de água que se pode coletar, é 

necessário primeiro pesquisar o volume de chuva anual na região desejada, sendo 

que este valor deve representar a média dos três anos consecutivos de menos chuva, 

de forma que não se sobrestime a quantidade de água que se pode coletar. Em casos 

onde estas informações não estejam disponíveis, utiliza-se nos cálculos 2/3 das 

precipitações médias anuais. Contudo para alcançar um aproveitamento de água de 

forma satisfatória, foi utilizada uma metodologia que contempla as seguintes etapas: 

Demonstração dos dados de consumo, da análise de precipitação pluviométrica da 

região, da determinação da área de superfície para a captação e do dimensionamento 

do reservatório. Logo, para o presente trabalho foram realizadas consultas a livros, 

dissertações e artigos científicos no período de publicação dos últimos 20 anos. 
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2 ESTIMATIVA DE CONSUMO HIDRICO RESIDENCIAL 

 

2.1 VOLUMES DE RECURSOS HIDRICOS EM ESCALA GLOBAL 
 

Segundo Tomaz (2010) cerca de 97,5 % de toda a água existente no planeta terra 

é salgada. Somente 2,5 % de toda a água contida no mundo é doce. No entanto 68,9 

% da água doce estão congeladas nas calotas polares do Ártico, Antártida e nas 

regiões montanhosa, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 – Volume total de água no mundo 

 
Fonte: Tomaz (2010, p. 1-5) 

 

Conforme a figura 2, a água subterrânea compreende 29,9%do volume total de 

água doce do planeta. Somente 0,266% de água doce representa toda a água dos 

lagos, rios e reservatórios, significa 0,007 % do total de água doce e Salgada existente 

no planeta. (TOMAZ, 2010) 

 

Figura 2 – Volume total de água doce no mundo 

 
Fonte: Tomaz (2010, p. 1-6) 
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2.2 VOLUME DE RECURSOS HIDRICOS NO BRASIL 
 

No Brasil os recursos hídricos atingem cerca de 35.732 m³ / habitante / ano, o 

que pode ser considerado um país rico em água. Na América do Sul, o Brasil 

apresenta vazão média de 177.900,00 m³/s (53%), enquanto toda a América do Sul 

apresenta vazão média de 334.000,00 m³/s. Em relação ao mundo, o Brasil tem 12% 

da produção hídrica da superfície. (TOMAZ, 2010). 

Observa-se uma comparação entre a oferta e a necessidade, pois, a região 

norte tem 68,5 % da água doce de todo o Brasil, sua população, no entanto, é 

relativamente pequena, cerca de 7,92 % da população do país.  

Observa-se um desequilíbrio também na região sudeste que possui maior 

população e tem o problema acentuado pela poluição dos rios, que ocorre pela 

atividade industrial, utilização dos insumos agrícolas, poluentes e despejos urbanos. 

Uma nova cultura sobre a água de chuva deverá ser desenvolvida, para uma 

vida mais harmoniosa. Como se sabe, no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, a 

urbanização já passou dos 60% (em alguns casos está próxima dos 90%) e regiões 

Norte e Nordeste, ainda oscila perto de 50%. (TOMAZ,2010) 

 

 

2.3 CONSUMOS DIARIO DE ÁGUA RESIDENCIAL 
 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o ser humano precisa de 

3,3 mil litros de água por mês, aproximadamente 110 litros de água por dia para 

atender as necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, este consumo 

por pessoa pode superar a marca de 200 litros/dia. Devido à pressão da água, o 

consumo é maior em edifícios e apartamentos, (SABESP, 2018). 

Este consumo de água diário por pessoa é conhecido como “consumo per 

capita”, que em uma comunidade é obtido através da divisão do consumo geral de 

água utilizado pelo número de pessoas que a utilizam.  

O consumo per capita depende de muitos fatores, e com tanta variação de 

consumo de pessoa para pessoa fica difícil à determinação exata de gasto por 

consumidor. Tal variação deve-se ao tipo de instalação hidráulico-sanitária dos 

domicílios, tipo de clima e os hábitos do consumidor.  
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Segundo Valle (1981), para calcular a quantidade de água que se pode coletar, 

é necessário primeiro pesquisar o volume de chuva anual na região desejada, sendo 

que este valor deve representar a média dos três anos consecutivos de menos chuva, 

de forma que não se sobre-estime a quantidade de água que se pode coletar. Em 

casos onde estas informações não estejam disponíveis, utiliza-se nos cálculos 2/3 das 

precipitações médias anuais, presentes em mapas como os apresentados na figura 3. 

 

Figura 3 - Consumo médio per capita 

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (2013, p. 1) 

 

Ainda segundo Valle (1981), quando se pretende coletar toda a água da chuva, 

se faz necessária a utilização de um reservatório que tenha tamanho suficiente para 

armazenar no mínimo 25% da chuva anual estimada, e um ladrão para garantir que 

não ocorram transbordas indesejadas. 
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3 APROVEITAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA, E TIPO E TAMANHO DO 

RESERVATÓRIO A SER UTILIZADO 

 

3.1 APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 
 

Existem vários aspectos positivos no uso de sistemas de aproveitamento de 

água pluvial, pois estes possibilitam reduzir o consumo de água potável diminuindo os 

custos de água fornecida pelas companhias de abastecimento; minimizar riscos de 

enchentes e preservar o meio ambiente reduzindo a escassez de recursos hídricos. 

além disso, podem-se citar outras vantagens do aproveitamento de água de chuva 

(MAY, 2004):  

 

• Utiliza estruturas existentes na edificação (telhados, lajes e rampas); 

• Baixo impacto ambiental; 

• Água com qualidade aceitável para vários fins com pouco ou nenhum 

tratamento; 

• Complementa o sistema convencional; 

• Reserva de água para situações de emergência ou interrupção do 

abastecimento público. 

 

A viabilidade da implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial 

depende essencialmente dos seguintes fatores: precipitação, área de captação e 

demanda de água. Além disso, para projetar tal sistema devem-se levar em conta as 

condições ambientais locais, clima, fatores econômicos, finalidade e usos da água, 

buscando não uniformizar as soluções técnicas. 

A água de chuva pode ser utilizada em várias atividades com fins não potáveis 

no setor residencial, industrial e agrícola. No setor residencial, pode-se utilizar água 

de chuva em descargas de vasos sanitários, lavação de roupas, sistemas de controle 

de incêndio, lavagem de automóveis, lavagem de pisos e irrigação de jardins. Já no 

setor industrial, pode ser utilizada para resfriamento evaporativo, climatização interna, 

lavanderia industrial, lavagem de maquinários, abastecimento de caldeiras, lava jatos 

de veículos e limpeza industrial, entre outros. Na agricultura, vem sendo empregada 

principalmente na irrigação de plantações (MAY, 2004).  
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Segundo May (2004), os sistemas de coleta e aproveitamento de água de 

chuva em edificações são formados por quatro componentes básicos: áreas de coleta; 

condutores; armazenamento e tratamento. 

A figura 4 mostra o funcionamento de um sistema de coleta e aproveitamento 

de água de pluvial consiste de maneira geral, na captação da água da chuva que cai 

sobre os telhados ou lajes da edificação. A água é conduzida até o local de 

armazenamento através de calhas, condutores horizontais e verticais, passando por 

equipamentos de filtragem e descarte de impurezas. Em alguns sistemas é utilizado 

dispositivo desviador das primeiras águas de chuva. Após passar pelo filtro, a água é 

armazenada geralmente em reservatório enterrado (cisterna), e bombeada a um 

segundo reservatório (elevado), do qual as tubulações específicas de água pluvial irão 

distribuí-la para o consumo não potável. 

 
Figura 4 - apresenta esquema típico de funcionamento do sistema de 

aproveitamento de água de chuva em residências. 

 

Fonte: Bella Calha (2007, p. 1) 

 

Em áreas para captação de água de chuva, comumente utiliza-se materiais 

como: telhas galvanizadas pintadas ou esmaltadas com tintas não tóxicas, superfícies 

de concreto, cerâmicas, policarbonato e fibra de vidro. As calhas também devem ser 

fabricadas com materiais inertes, como PVC ou outros tipos de plásticos, evitando 

assim, que partículas tóxicas provenientes destes dispositivos venham a ser levadas 

para os tanques de armazenagem (MACOMBER, 2001).  
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3.2 QUALIDADE DA ÁGUA PLUVIAL 
 

A água de chuva pode ser utilizada para uso total ou parcial. O uso total de 

água pluvial inclui a utilização da água para beber, cozinhar e higiene pessoal, 

enquanto que o uso parcial abrange aplicações específicas em pontos hidráulicos, 

como por exemplo, somente nos pontos de abastecimento de vasos sanitários 

(MANO, 2004). 

O tratamento da água pluvial depende da qualidade da água coletada e de seu 

uso final. A coleta de água para fins não potáveis não requer grandes cuidados de 

purificação, embora certo grau de filtragem, muitas vezes, seja necessário. Para um 

tratamento simples, podem-se usar processos de sedimentação natural, filtração 

simples e cloração. Em caso de uso da água de chuva para consumo humano, é 

recomendado utilizar tratamentos mais complexos, como desinfecção por ultravioleta 

ou osmose reversa (MAY, 2004). 

A qualidade da água de chuva depende muito do local onde é coletada. A 

Tabela 3 apresenta variações da qualidade da água pluvial em função do local de 

coleta. 

 

Tabela 1 – Variações da qualidade da água de chuva devido ao sistema de coleta 

Grau de purificação Área 
de coleta de chuva 

Observações 
Área de coleta de chuva Observações 

A 
Telhados (lugares não 

freqüentados por pessoas ou 
animais) 

Se a água for purificada, é 
potavel 

B 
Telhados (lugares 

freqüentados por pessoas ou 
animais) 

Apenas usos não potáveis 

C Pisos e estacionamentos 
Necessita de tratamento 

mesmo para usos não potáveis 

D Estradas 
Necessita de tratamento 

mesmo para usos não potáveis 

Fonte: Group Raindrops (2002, p. 1) 
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O fluxo inicial de água de chuva é considerado impróprio para ser utilizado em 

sistemas de aproveitamento de água pluvial, por conter poeira, folhas, insetos, fezes 

de animais, pesticidas, além de outros resíduos e poluentes transportados por via 

aérea. 

Segundo Brown (2005), o volume do primeiro fluxo de água de chuva a ser 

descartado varia conforme a quantidade de poeira acumulada na superfície do 

telhado, que é uma função do número de dias secos, da quantidade e tipo de resíduos, 

e da estação do ano. Outras variáveis a serem consideradas são a inclinação e as 

superfícies dos telhados, a intensidade das chuvas e o período de tempo que ocorrem. 

Além disso, salienta-se que não há nenhum cálculo exato para definir o volume inicial 

de água pluvial que necessita ser desviado, devido às muitas variáveis que 

determinam a eficácia da lavagem das áreas de captação. 

Em um estudo realizado no Brasil por May (2004), analisou-se a qualidade da 

água de chuva para consumo não potável na cidade de São Paulo. Através de um 

sistema experimental, instalado no Centro de Técnicas de Construção Civil da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, foram realizadas análises da composição 

física, química e bacteriológica da água de chuva, para verificar a necessidade de 

tratamento da água antes de ser utilizada. As amostras de água de chuva foram 

coletadas em dois pontos de amostragem: telhados do edifício e reservatórios de 

acumulação. Com base nos resultados das análises, verificou-se que a água coletada 

nos reservatórios apresentou melhor qualidade em relação às amostras coletadas 

diretamente do coletor de água de chuva nos telhados. Dessa forma, recomenda-se 

o descarte do volume de água correspondente aos primeiros 15 a 20 minutos de 

chuva, para que seja feita a limpeza do telhado. 

Já existem, em alguns países, dispositivos de descarte das águas das primeiras 

chuvas que possuem acionamento automático, podendo ser programados para 

descartar um determinado volume de água. Esses dispositivos são componentes 

importantes para os sistemas de aproveitamento de água pluvial, pois descartam as 

águas destinadas a lavagem do telhado, proporcionando melhor qualidade ao 

armazenamento de água. A exemplo disso, a Empresa australiana SafeRain trabalha 

com dispositivos desse gênero, conforme apresentado na Figura 5 e na Figura 6. 
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Figura 5 - Desviador das águas das primeiras chuvas com válvula de desvio 
horizontal 

 
Fonte: Saferain  (2007, p. 1) 

 
Figura 6 - Desviador das águas das primeiras chuvas com válvula de desvio vertical 

 
Fonte: Saferain  (2007, p. 1) 

 

A válvula de desviador horizontal da SafeRain é projetada principalmente para 

ser instalada nas tubulações aéreas que alimentam um tanque de água ou o tanque 

da cisterna. Já a válvula do desviador vertical é projetada para ser instalada na parte 

de baixo da tubulação onde é alimentando o tanque (SAFERAIN, 2007). 
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3.3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL 

 

Um dos componentes mais importantes de um sistema de aproveitamento de 

água pluvial é o reservatório, o qual deve ser dimensionado, tendo principalmente 

como base, os seguintes critérios: custos totais de implantação, demanda de água, 

áreas de captação, regime pluviométrico e confiabilidade requerida para o sistema.  

Esses critérios são importantes, porque em geral o reservatório de 

armazenamento é o componente mais dispendioso do sistema de aproveitamento de 

água pluvial. Desta forma, para não tornar a implantação do sistema inviável, deve-se 

ter cuidado para um correto dimensionamento do reservatório. Dependendo do 

volume obtido no cálculo e das condições do local, o armazenamento da água de 

chuva poderá ser realizado para atender a demanda em períodos curtos, médios ou 

longos de estiagem (MAY, 2004). 

A quantidade de água pluvial que pode ser armazenada depende do tamanho 

da área de captação, da precipitação pluviométrica do local e do coeficiente de 

escoamento superficial, também chamado de coeficiente de runoff. Como o volume 

de água de chuva que pode ser aproveitado não é o mesmo que precipitado, o 

coeficiente de escoamento superficial indica o percentual de água de chuva que será 

armazenada, considerando a água que será perdida devido à limpeza do telhado, 

evaporação e outros (TOMAZ, 2003). 

O reservatório de água pluvial, dependendo das características locais e 

especificidades de uso, pode estar localizado elevado ou enterrado no solo, ou ainda 

sobre o solo. O reservatório elevado não necessita de bombeamento da água para o 

abastecimento da edificação, porém exige uma estrutura para sustentação. Nos 

reservatórios sobre ou sob o solo não é necessária estrutura de sustentação, porém 

o abastecimento exige bombeamento ou acesso facilitado à água (MANO, 2004). 

Os materiais geralmente utilizados para construção de reservatório são 

concreto, madeira, fibra de vidro, aço inoxidável e polietileno. Previamentente à 

escolha do material adequado deve-se verificar a finalidade do uso da água. A 

durabilidade, a segurança e o baixo custo também são critérios que devem ser 

analisados para a escolha do tipo de reservatório a ser implantado no sistema de 

aproveitamento de água pluvial. 
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Frequentemente, são usadas cisternas para a armazenagem de água pluvial. 

A cisterna precisa ter um poço de inspeção, um tubo de ventilação, dispositivo para 

limpeza e um tubo de descarga. O uso de boias eletrônicas permite que o sistema 

seja automatizado e dependa o mínimo possível de operador. Uma bomba de 

pressurização dimensionada conforme a edificação é necessária para a alimentação 

do reservatório superior de água pluvial, que deve ser separado do armazenamento 

da água potável, a fim de evitar contaminação. 

Segundo Simioni (2004), o reservatório superior de água pluvial deve ser 

mantido fechado, evitando-se a contaminação da água por pássaros, insetos e outros 

animais, e, além disso, devem receber limpeza periódica. A tubulação de saída para 

consumo deve estar aproximadamente 10 cm acima da base do reservatório. 

Recomenda-se também utilizar na edificação uma tubulação com cor diferente para 

consumo de água pluvial, separando-a da tubulação de água potável. 

 

Nessa pesquisa, para o dimensionamento do reservatório e implantação do 

sistema de aproveitamento de água, foi adotado um padrão de consumo pré-

estabelecido de acordo com as diretrizes da Engeplas (2010), que considera para o 

Brasil um consumo médio de 200 litros/dia/pessoa de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 2 – Quantidade de litros de água / dia e sua utilização 

Quantidade de litros de água / dia Onde é utilizada 

54 litros (27%) para cozinhar e beber 

50 litros (25%) para tomar banho e escovar os dentes 

66 litros (33%) são utilizados em descarga de banheiro 

24 litros (12%) para lavagem de roupa 

6 litros (3%) para outras tarefas 
Fonte: Engeplas (2010, p. 2) 

 

De acordo com Valle (1981), 10% da á água perdida é proveniente da primeira 

água da chuva que deixa de ser captada, perde-se também na evaporação, e na água 

que transborda do reservatório quando a chuva é intensa. A quantidade de chuva 

coletada em litros será igual à superfície da cobertura multiplicada pela pluviosidade 

média e por 0,9, ou seja, 90% coletada. Lembrando que se entende por ‘superfície’ a 

área de cobertura quando esta é plana ou então a 

sua projeção em planta, quando inclinada. 
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Segundo Climatempo (2019), os dados da tabela 2 representam o 

comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas 

são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É 

possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região. 

 

Tabela 3 – Média de Precipitação ao longo do ano em Belo Horizonte 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C)  Precipitação mm 

Janeiro 19° 28° 274 

Fevereiro 19° 29° 206 

Março 19° 29° 143 

Abril 17° 28° 56 

Maio 15° 26° 29 

Junho 13° 25° 12 

Julho 13° 25° 15 

Agosto 14° 27° 15 

Setembro 16° 27° 39 

Outubro 18° 28° 142 

Novembro 18° 28° 242 

Dezembro 18° 27° 292 
Fonte: Clima tempo (2019, p. 1) 

 

Contudo para determinar o consumo de água a ser captada, utiliza-se como 

exemplo, uma residência unifamiliar (4 pessoas), cuja a cobertura tenha uma 

superfície de 100m².  

 

Chuva média anual: 1.465,00 mm 

2/3 das chuvas medias anuais: 976,67mm 

Chuva coletada: 976,67 x 100 x 0.90 = 87.900,00 litros / Ano 

 

No final de um ano, esse valor representa quase 88.000,00 litros de água 

capitados e economizados, para utilização em descargas sanitárias limpeza 

doméstica e irrigação de jardins entre outros usos de consumo de água não potável.  
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Para demonstrar o cálculo de consumo médio por mês da residência unifamiliar 

(4 pessoas) utiliza-se: 

200 litros por dia  

4 pessoas 

30 dias  

200 x 4 x 30 = 24.000,00 ou seja, 24m³ de consumo de água no mês. 

 

Para efeito demonstrativo foi tomado como exemplo as tarifas da Copasa 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais) do ano de 2019, que está em vigor 

desde o ano de 2018 onde o preço do metro cúbico de água, e esgoto para o consumo 

residencial que seja igual 24m³ por mês, é de:  

 

Água: R$ 8,879 

Esgoto: R$ 8,448 

Total: R$17,327  

 
Logo, com o projeto implantado na residência teria uma economia anual de R$ 

1.523,04 por ano como demonstrado no cálculo abaixo. 
 
87.900,00 x R$ 17,327 = R$ 1.523,04  
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4 O SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA FINS NÃO 

POTÁVEIS E SUA VIABILIDADE 

 

4.1 O SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA FINS NÃO 
POTÁVEIS 

 

O reaproveitamento eficiente da água da chuva não tem mistérios, mas são 

necessários alguns pequenos cuidados que tornam os sistemas mais seguros e de 

fácil manutenção. Abaixo se encontram os passos a serem seguidos na montagem do 

sistema de reaproveitamento da água (AQUASTOCK, 2008): 

 

1º Passo: Dimensionamento do Sistema 

O primeiro passo para o reaproveitamento eficiente da água da chuva é o 

dimensionamento do sistema ideal para cada caso, a partir das necessidades e 

objetivos do usuário, da área de captação e das características da construção. A 

definição do tamanho e localização do reservatório é particularmente importante, pois 

este é o item mais oneroso do projeto e sua especificação correta pode representar 

uma importante economia. É necessária à coleta de informações por meio de 

entrevista com o cliente e levantamentos no local. 

 

2º Passo: Modelo do Sistema 

O segundo passo é definir o modelo do sistema de reciclagem, que pode ser 

feito de várias formas diferentes, dependendo da empresa contratada. Eles podem 

variar desde linhas que utilizam cisternas e filtros subterrâneos e apresentam soluções 

mais completas de reciclagem de água de chuva, às linhas mais simples, que utilizam 

filtros de descida e caixas d'água acima do nível do solo. 

 

3º Passo: Fornecimento de Componentes  

Com base no dimensionamento e na definição dos objetivos e características 

do sistema a ser implantado, o fornecedor especifica, integra e fornece os diversos 

componentes necessários. O principal componente a ser especificado nesta etapa 

será o filtro por onde a água passará antes de ir para o reservatório. 
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4º Passo: Instalação do Sistema 

A instalação fica por conta do fornecedor, que deve dispor de pessoal 

especializado para realizar a instalação de todos os componentes hidráulicos e 

também elétricos (no caso de utilização de bombas) dos sistemas.  

 

Para efeito ilustrativo, foi eleita a empresa Engeplas para exemplificar dois 

sistemas de coleta e tratamento da água da chuva, sendo esta uma escolha aleatória, 

sem fins publicitários. 

Segundo Silveira (2008), a “Linha Europa”, inspirada na solução alemã de 

tratamento de água de chuva, compreende sistemas destinados a suprir a demanda 

de uso interno e externo, atendendo também a áreas de maiores captação. É ideal 

para obras que ainda se encontram na fase de construção, permitindo uma maior 

integração entre os sistemas de água potável e pluvial. 

No caso de um sistema para suprir o uso interno e externo, os componentes 

devem incluir calhas para a captação da água do telhado, filtro, reservatório e bomba, 

além de outros acessórios, como freio d’água (para reduzir o turbilhonamento na 

cisterna), filtro flutuante (para garantir a qualidade da água coletada pela bomba) e 

multisifão (para evitar a entrada de insetos e roedores na cisterna) (SILVEIRA, 2008). 

A água da cisterna subterrânea pode ser recalcada com a ajuda de bomba para 

um reservatório superior, de onde segue aos pontos de consumo por gravidade. Pode 

ainda ser feita por uma bomba pressurizadora, com captação da água diretamente do 

reservatório inferior, quando as torneiras são acionadas. Neste caso o reservatório 

superior é desnecessário Silveira (2008). 

O tamanho dos reservatórios é definido levando-se em conta a previsão de 

consumo, a superfície de captação e o período máximo de estiagem previsto para a 

região. Pode-se optar ainda por complementar o abastecimento por água de chuva 

com alimentação da rede pública, ligando os dois sistemas.  

A “Linha Oceania”, baseada na solução australiana de tratamento da água da 

chuva, oferece soluções mais simples e de menor custo, voltadas prioritariamente 

para o uso externo (jardins, pisos externos). A instalação simplificada e o custo menor 

fazem com que esta linha de produtos seja ideal para obras acabadas, pois implica 

em interferência mínima nas instalações existentes Silveira (2008). 
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Um sistema para uso externo é bem mais simples. Como o consumo é menor, 

o reservatório também pode ser menor, podendo ser colocados diretamente sobre o 

chão. É possível também alimentar os pontos de consumo por gravidade diretamente 

do reservatório, dispensando o uso de bombas e outros equipamentos Silveira (2008). 

 

4.1 ANALISE DE CUSTOS E VIABILIDADE DO SISTEMA 

 

O sistema utilizado como exemplo para este trabalho tem a capacidade de 

reserva é de 11.250 litros, sendo 10.000 litros no reservatório inferior e 1.250 litros no 

reservatório superior, e segundo o engenheiro civil Siqueira (2003), a transferência se 

dá por um sistema de recalque constituído por uma bomba de 0,5 C.V. de potência 

nominal, alimentado por energia elétrica convencional. Há previsão de substituição 

por um sistema alimentado por energia fotovoltaica. 

O reservatório inferior será construído em concreto armado e impermeabilizado 

com materiais convencionais disponíveis no mercado. Já o armazenamento superior 

terá capacidade de 1.250 litros, divididos em 2 reservatórios, sendo um específico 

para abastecer os vasos sanitários, com capacidade de 250 litros. Por meio de 

sensores de nível, o reservatório superior será automaticamente alimentado pelo 

inferior, sendo que o reservatório dos vasos está abaixo do nível dos demais, para 

que seja abastecido por gravidade e seu enchimento será controlado por uma torneira 

de boia convencional (SIQUEIRA, 2003). 

Como dispositivo de segurança a fim de evitar a total falta de água no mesmo, 

o sistema de controle possuirá ainda uma válvula solenoide que, por meio de um 

sensor de nível situado abaixo de um nível mínimo, quando da eventual falta total de 

água de chuva no sistema, liberará água potável dos reservatórios abastecidos pela 

rede pública. Desta forma, o sistema opera independentemente da ação do usuário. 

O custo total do sistema é de R$ 4.518,86 conforme detalhado na tabela 4 abaixo, 

(SIQUEIRA, 2003).  
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Tabela 4 – Custos do Sistema de Capitação de Água 

Reservação e Captação Custo (R$) 

  

Reservatório superior (1.000 litros)   R$            251,00  

Reservatório inferior (10.000 litros)   R$        2.500,00  

Bomba com 0,5 CV   R$            200,00  

Filtro volumétrico/freio d'áua/ conjunto aspiração  R$            682,00  

Tubos, conexões e demais acessórios   R$            108,86  

  R$        3.741,86  

Sistema de descarga  
Reservatório superior de 250 litros  R$            107,00  

Válvula solenóide de 25 mm   R$            250,00  

Tubos, conexões e demais acessórios   R$            120,00  

  R$            477,00  

Irrigação  
Tubos, conexões e demais acessórios  R$            300,00  

  

Custo total do sistema   R$        4.518,86  
Fonte: Siqueira (2003, p. 7) 

 

O reaproveitamento da água da chuva em residências, além de ser 

ecologicamente correto, pode ainda ser muito interessante economicamente. Em 

casos como o apresentado, onde há uma área significativa de capitação, o 

investimento se torna financeiramente viável em um menor tempo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao final desta pesquisa e avaliar tudo o que foi dito a respeito da 

necessidade de se preservar a água, pode-se concluir que a água é imprescindível 

para qualquer tipo de vida e sua disponibilidade em quantidade e em qualidade pode 

constituir elemento motivador ou redutor de qualquer proposta de desenvolvimento 

sustentável de uma cidade região ou país. 

O reservatório de acumulação do recurso pluvial, por ser um dos elementos 

mais caros do sistema de capitação deve ser calculado levando-se em consideração 

não somente os fatores citados anteriormente, como também a disponibilidade da 

área de instalação. Em edificações que ainda estejam em fase de projeto ou 

construção, o reservatório de acumulação de água da chuva deve estar localizado na 

edificação de tal forma que resultem menos gastos com tubulações, reservatórios, 

energia elétrica, bomba de recalque, entre outros.   

O estudo procurou mostrar a viabilidade da instalação de um sistema de coleta 

e aproveitamento de água da chuva, e esta depende basicamente de três fatores: 

precipitação media, área de coleta e demanda residencial. Se esses fatores forem 

elevados, o prazo de recuperação do investimento é curto, como por exemplo 

edificações como postos de gasolina, lavanderias, industrias etc. Como o aumento da 

demanda pela água segue seu curso, é natural que alternativas para seu uso sejam 

previstas. A contribuição, no âmbito da presente proposta, foi projetar a ampliação do 

uso da água reciclada, expectativa de que, com a comprovação das vantagens de seu 

aproveitamento, tal recurso torne-se uma prática mais comum, a ponto de as novas 

construções já serem projetadas com a previsão do mesmo. Nem sempre a economia 

é significativa em termos financeiros, porém com a escassez cada vez maior da água, 

o percentual encontrado é bem expressivo. 
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