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ROCHA, Carlos Antônio Lagrotta. Águas Pluviais: implantação de um sistema de 

uso não potável residencial. 2018. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso em 
Engenharia Civil. Centro Universitário Anhanguera e Kroton, Niterói, 2018. 
 

RESUMO 

 
Em função de mudanças climatológicas, que provocam secas, das dificuldades de 
abastecimento de água, da poluição de rios, nascentes, a captação de água de 
chuva emerge como uma importante opção importante para prover as questões 
relativas ao consumo de água em todo o planeta. Assim sendo, o presente trabalho 
versa acerca da implantação de um sistema de uso não potável de águas pluviais 
residencial. Especificamente, mostrar noções básicas de águas pluviais; a 
captação/aproveitamento de águas pluviais; mostrar um sistema de uso residencial 
não potável de águas pluviais. Nesse cenário mundial de insuficiência de água, 
surgem alternativas viáveis e plausíveis, como o aproveitamento das águas pluviais. 
Contudo, esse uso ainda é insignificante, que pode estar relacionado a carência de 
saber técnico e ainda ao custo elevado de instalação desse sistema. Em face 
dessas questões, a procura por opções que levem ao não desperdício de água 
tornou-se uma constante nas políticas públicas em vários países, onde depósitos de 
armazenamento de águas pluviais passou a ocupar um lugar de destaque nas 
políticas públicas de fornecimento de água para a população. Justifica-se o trabalho, 
pois perante a precisão de se diminuir o gasto de água, determinando a 
responsabilidade de economia de água pela presença de uma crise hídrica, que vem 
em um crescendo, por questões ambientais, por décadas. Nesse contexto, a 
instalação de sistemas de uso não potável residencial de águas pluviais emerge 
como uma possibilidade de redução de consumo de água, o que aponta a relevância 
desse tema. Empregou-se como metodologia a pesquisa teórica, basicamente 
constituída da leitura de artigos de periódicos, livros, sites da internet direcionados 
para o tema em questão, que contentaram os objetivos aqui propostos. 
 
 
Palavras-chave: Águas pluviais; Captação; Aproveitamento; Sistema de uso não 
potável residencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROCHA, Carlos Antônio Lagrotta. Rainwater: implementation of a non-potable 

residential use system. 2018. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia 
Civil. Centro Universitário Anhanguera e Kroton, Niterói, 2018 
 

ABSTRACT 

 

Due to climatic changes that cause droughts, difficulties in water supply, pollution of 
rivers, springs, rainwater harvesting emerges as an important important option to 
provide water-related issues across the planet. Therefore, the present work is about 
the implementation of a system of non-potable use of residential rainwater. 
Specifically, show basics of rainwater; the abstraction / use of rainwater; show a non-
potable residential water use system. In this world scenario of water insufficiency, 
feasible and plausible alternatives emerge, such as the use of rainwater. However, 
this use is still insignificant, which may be related to lack of technical knowledge and 
also to the high cost of installing this system. In view of these issues, the search for 
options that lead to the non-waste of water became a constant in public policies in 
several countries, where rainwater storage reservoirs came to occupy a prominent 
place in public water supply policies for the population. The work is justified because 
of the precision of reducing the water expenditure, determining the responsibility of 
saving water by the presence of a water crisis, which has been growing for 
environmental reasons for decades. In this context, the installation of systems of non-
potable residential water use emerges as a possibility of reduction of water 
consumption, which points out the relevance of this theme. Theoretical research was 
started as a methodology, basically consisting of the reading of articles from 
periodicals, books, internet sites directed to the subject in question, which satisfied 
the objectives proposed here. 
 
 
Keywords: Rainwater; Captation; Use; Non-potable residential use system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Chegado o século XXI, o mundo deparou-se com um grave problema 

ambiental, qual seja, o abastecimento de água. Tal questão pode ser creditada ao 

crescimento célere e desordenado populacional com inchaço das grandes 

metrópoles, aliado ao avanço tecnológico, que levaram a alteração dos hábitos de 

consumo populacional, entre eles o consumo diário médio de água. Esse 

crescimento desordenado pode ser constatado principalmente em países do 

Terceiro Mundo. 

Nas últimas décadas, as autoridades mundiais vêm cobrando dos países uma 

maior fiscalização e controle do uso da água pedindo para que os mesmos tomem 

providências e incentivem as grandes empresas a adotarem procedimentos que 

evitem o desperdício de água. 

Consoante a Organização das Nações Unidas (ONU), 2 em cada 3 habitantes 

no planeta estão ameaçados pela insuficiência de água até 2025, agravado pelo fato 

de, em sua maioria, esse contingente populacional habitar regiões propensas a 

maior carência de água, dado serem as grandes metrópoles mundiais. 

O governo brasileiro cada vez mais vem se debruçando sobre a questão da 

insuficiência de água, apesar do país deter 20% da água mundial, conforme o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, [s.d.]). As alterações climáticas das últimas 

décadas vêm acarretando dias mais quentes e secos, principalmente entre os 

meses de dezembro e fevereiro, com temperaturas mais elevadas, falta de chuvas, 

que acarretam a baixa no volume de água dos rios, levando algumas cidades a 

racionarem água, em sistema de rodízio, visando reduzir o desperdício de água. 

Nesse cenário mundial de insuficiência de água, surgem alternativas viáveis e 

plausíveis, como o aproveitamento das águas pluviais. Contudo, esse uso ainda é 

insignificante, que pode estar relacionado a carência de saber técnico e ainda ao 

custo elevado de instalação desse sistema. Em face dessas questões, a procura por 

opções que levem ao não desperdício de água tornou-se uma constante nas 

políticas públicas em vários países, onde depósitos de armazenamento de águas 

pluviais passou a ocupar um lugar de destaque nas políticas públicas de 

fornecimento de água para a população. 

 



11 

Justifica-se o trabalho, pois perante a precisão de se diminuir o gasto de 

água, determinando a responsabilidade de economia de água pela presença de uma 

crise hídrica, que vem em um crescendo, por questões ambientais, por décadas. 

Nesse contexto, a instalação de sistemas de uso não potável residencial de água de 

chuva emerge como uma possibilidade de redução de consumo de água, o que 

aponta a relevância desse tema, levando ao interesse pessoal por essa temática. 

Assim sendo, o presente trabalho aborda a instalação de um sistema de uso 

não potável de água de chuva, norteada pela seguinte questão: qual a viabilidade e 

benefícios da implantação de um sistema residencial de uso não potável de água de 

chuva? 

Por conseguinte, o objetivo geral desse trabalho é apresentar a 

captação/aproveitamento de água de chuva, especificamente, mostrar noções 

básicas de água de chuva e a captação/aproveitamento de água de chuva; mostrar 

um sistema de uso residencial não potável de água de chuva. 

Empegou-se como metodologia a pesquisa teórica, basicamente constituída 

da leitura de artigos de periódicos, livros, sites da internet direcionados para o tema 

em questão, que contentaram os objetivos aqui propostos. 

Visando fornecer um entendimento acerca da presente pesquisa, a mesma foi 

dividida em capítulos, com o primeiro essa pequena Introdução, que objetiva dar um 

esboço do tema. O capítulo 2 apresenta a água, como um líquido precioso para a 

humanidade e as águas pluviais. O capítulo 3 aborda a captação e aproveitamento 

de água de chuva. O capítulo 4 versa sobre a instalação de um sistema de uso não 

potável residencial de água de chuva. Finalmente, à guisa de conclusão, algumas 

considerações sobre o trabalho aqui apresentado, mas sem a pretensão de 

fechar/concluir tema tão presente e relevante na atual conjuntura hídrica, mas 

apresentar ao leigo tema tão instigante e para pesquisadores, abrir um novo norte 

na seara acadêmica. 
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2 A ÁGUA: LÍQUIDO PRECIOSO 

 

A evolução do humano na Terra tem na água um elemento capital, pois o 

homem sempre buscava se alojar perto de locais com abundância de água, para uso 

próprio, de seus animais e, mais tarde, com o advento da agricultura, em suas 

plantações. Contudo, com a evolução da humanidade, aliada ao aumento constante 

da população e consequente industrialização, o homem passou a interpretar a água 

como recurso de infinidade/fartura, o que não corresponde à realidade dos fatos 

(TUCCI, 2007). 

Alves assinala que em regiões de clima desfavorável, verifica-se insuficiência 

de água, bem como nas regiões densamente povoadas e industrializadas, 

assinalando que: 

 

Diversas são as discussões acerca da problemática envolvendo o aumento 
da demanda e restrição da água. Nesse sentido, podemos frisar fatores 
contributivos para o posicionamento do cenário atual, tais como: ocupação 
não apropriada do solo, a expansão industrial e as atividades agrícolas, que 
por seu turno, contribuem para tornar a disponibilidade hídrica, em certas 
bacias hidrográficas, incompatíveis com as demandas em seus diversos 
tipos de uso (ALVES, 2015, p. 14). 

 

Continuando, a autora mencionada destaca que o rejeite de esgotamentos 

sanitários e rejeitos industriais sem o devido tratamento, incorporados ao descarte 

impróprio dos detritos sólidos urbanos/industriais, também comprometem a 

qualidade das águas. 

A disponibilidade hídrica para a humanidade compreende todas as fontes de 

água, abrangendo as superficiais e subterrâneas em qualquer região, assim como 

as bacias hidrográficas, para qualquer destinação, ou seja, humana ou industrial. 

A água consiste em um elemento básico da sobrevivência do homem no 

planeta, um recurso vital para o mesmo, pois sem a mesma, não haveria vida. 

Apesar de ser considerado um recurso vital e cerca de ¾ da superfície do planeta 

ser ocupada pela água, apenas 3% são de água doce, o que recomenda que esse 

bem precioso seja preservado (BERTOLO, 2006). 

Contudo, Tomaz (2001) registra que cerca de 80% da água doce, própria para 

consumo humano, está em estado sólido (gelo) nas calotas polares do Oceano 

Ártico, na Antártida, ou ainda em profundidades inacessíveis ao homem e em 

regiões montanhosas, de difícil acesso. Assim sendo, apenas 20% desse total está 
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disponibilizada para consumo humano imediato. A Figura 1 mostra esses 

percentuais: 

 

Figura 1: Distribuição da água no planeta 

 

Fonte: Geografia para todos ([s.d.]). 

 

Essa distribuição da água na Terra não apresenta constância, variando de 

continente para continente. Nessa distribuição, a Ásia e a América do Sul são 

detentoras de maiores volumes disponibilizados de água potável, sendo que a Ásia 

detém a maior parcela, em torno de 31,6%. Oceania, Austrália e Tasmânia têm os 

menores valores (TOMAZ, 2001). 

Continuando, o autor mencionado, assinala que há o consenso de que os 

países considerados com carência de águas, consistem naqueles com índices de 

distribuição mundial do volume de água doce/ano disponibilizada, referente a 

população do mesmo, menores que 500m³/hab/ano, elencando nessa classificação 

alguns países como a Arábia Saudita, Israel, Líbia dentre outros. 
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Por outro lado, países que ultrapassam esse índice, ele chama de países com 

riqueza de águas, situando nesse grupo Canadá, Rússia, Colômbia, Brasil, dentre 

outros. Além disso, existe o acesso a água limpa, conforme Figura 2: 

 

Figura 2: Água limpa 

 

Fonte: Geografia para todos ([s.d.]). 

 

Como dito, um percentual grande de água doce localiza-se em lençóis 

freáticos profundos, como o Aquífero Guarani, considerado como o maior lençol 

freático mundial, que cobre uma superfície de quase 1,2 milhões de km², com 

volume estimado de 46 mil km3. Localizado no sul da América do Sul, abrangendo o 

Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, na Bacia Geológica Sedimentar do Paraná, é 

considerado a principal reserva de água subterrânea da América do Sul, com 71% 

presente no Brasil (GUIMARÃES, 2007). 

Seguindo, o autor mencionado reporta que no país o aquífero espalha-se pelo 

subsolo de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Matogrosso do Sul, Paraná, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, uma camada de 

rocha basáltica protege o aquífero de contaminações/infiltrações. 

Para a população, a água percorre um extenso caminho antes de poder ser 

utilizada. De início, ocorre a captação nos rios, que são represados para essa 

finalidade, com maquinário potente e adequado, a água é enviada para unidades de 

tratamento (SIQUEIRA, 2015). 

Dentro dessas unidades de tratamento, de acordo com o autor mencionado 

acima, ocorrem diversas fases de cunho físico-químico e biológicas, onde de início a 

água passa por processo de filtração, para que sejam retirados elementos grandes, 
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como troncos, folhas, entre outros. Após essa filtragem inicial, acrescentam-se 

produtos químicos que vão retirar poluentes menores, carregando para o fundo dos 

tanques de filtragem (floculação); por meio do processo de decantação, a água é 

encaminhada para outros tanques, sem a presença da maioria das partículas 

sólidas. Esse processo de filtração continua até a adição de cloro, que age como 

germicida/bactericida. 

Poe ser a água potável um bem que não é infinito, como se acreditava, há 

outras opções de se obter água potável, como a dessalinização da água do mar e 

salobras. A técnica de dessalinização da água consiste em um sistema 

metodológico de retirada da maioria dos sais minerais presentes na água 

salgada/salobra, o que as torna potáveis e, portanto, aptas para consumo humano 

(PENA, [s.d.]). 

O autor mencionado aponta ainda que diversos países no mundo todo já 

utilizam essa técnica para obtenção de água potável, como a Arábia Saudita, Israel, 

Emirados Árabes, Japão, Austrália, dentre outros. Destaque para a Arábia Saudita, 

onde essa técnica é responsável por cerca de 70% da água potável utilizada no 

país. Nove estados da região Nordeste, no Brasil, são usuários desse método, pois 

a topografia da região, notadamente rochosa, torna a água salobra, o que impede 

seu uso para o homem. Em Fernando de Noronha, a água é retirada diretamente do 

mar. 

 

2.1 ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A água da chuva integra o ciclo da água, denominado ciclo hidrológico da 

Terra, assim definido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA): 

 

O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água 
presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na 
atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela 
energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos 
continentes. Na atmosfera, forma as nuvens que, quando carregadas, 
provocam precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve (MMA, 
[s.d.], [s.p.]) 

 

Na concepção de Villiers (2002), o ciclo hidrológico constitui um princípio 

natural/físico, que apresenta alguma estabilidade e que se auto regula, efetuando 

transferência do que ele denomina reservatório para outro em períodos complexos. 
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Nesse caso, ele conceitua reservatório como todos os recursos naturais da Terra, 

onde se encontra água, como lagos, geleiras, águas subterrâneas, rios, oceanos, 

terras encharcadas, como apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3: Ciclo hidrológico 

 

Fonte: Centro de Produções Técnicas ([s.d.]) 

 

A precipitação de água atmosférica, incluída a chuva, consiste em qualquer 

água oriunda da atmosfera que chega a superfície do planeta. Assim, além da 

chuva, são consideradas precipitações: neve, geada, granizo, nevoeiro/neblina 

dentre outras, o que leva a conclusão, por parte de Tucci (2007), de que a diferença 

entre essas precipitações consiste no estado da água. 

Tucci (2007) classifica a chuva em: convectivas/convecção; de 

relevo/orográgicas; ciclônicas/frontais. As chuvas convectivas ou de convecção são 

aquelas próprias de regiões equatoriais, ocorrendo, geralmente no verão, de 

intensidade elevada, em curto espaço de tempo e que podem provocar inundações 

em bacias pequenas. 

As de relevo/orográficas, de modo geral, formam-se quando ventos 

quentes/úmidos provem do oceano e deparam-se com uma montanha. Nesse ponto, 

os ventos ultrapassam a montanha, sobem, ficam frios e, com a condensação 

formam as nuvens com precipitação de chuva. Esse tipo de chuva é aquela, ao 

contrário das chuvas convectivas, de pouca intensidade e com tempo maior, 

atingindo áreas pequenas. Além disso, formam o que é chamado de sombra 

pluviométrica, ou seja, o lado oposto de precipitação da chuva torna-se área 

semiárida/seca em função do ar seco (TUCCI, 2007). 
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As chuvas ciclônicas/frontais têm sua origem na influência mútua de massas 

de ar frias/quentes. No clima de convergência atmosférica, ocorre uma impulsão 

violenta do ar quente/úmido, o que faz com que esse se resfrie rapidamente e se 

condense, gerando a chuva. Esse tipo de chuva tem duração ampla, alcançando 

espaços extensos, com média amplitude; além disso, podem ser escoltadas por 

ventanias fortes, circulação ciclônica com a geração de cheias em bacias grandes 

(TUCCI, 2007). 
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3 CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A sustentabilidade econômica passa pela disponibilidade de água potável, 

pois os recursos hídricos e todos os empregos oriundos desses, cooperam para a 

diminuição da pobreza, para o crescimento econômico, bem como para a 

sustentabilidade do meio ambiente. A água dá sua contribuição em diversos âmbitos 

da humanidade, indo desde a segurança alimentar/energética, passando pela saúde 

do homem e conservação do meio ambiente, aprimorando o conforto social, 

contribuindo para que o crescimento seja inclusivo, cobrindo os meios de sustento 

de bilhões de sujeitos ao redor do planeta (NAZÁRIO et al.,2013). 

No relatório “Programa de Avaliação Mundial da Água das Nações Unidas” 

(2015), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) reporta ser a água um expediente capital na geração, em sua maioria, de 

bens/serviços, como agricultura, energia e na indústria. 

Continuando, o relatório preconiza que o abastecimento de água, quer em 

quantidade, quer em qualidade, nas residências, fábricas e zona rural, deve ser 

garantido e previsível, em amparo para investimentos sustentáveis em atividades 

econômicas. O investimento em abastecimento de água, infraestrutura e políticas 

públicas, quando trabalhados e sustentados, permitem as transformações estruturais 

imprescindíveis para originar avanços econômicos. 

Como dito linhas acima, a água não é infinita e nem farta, logo, alternativas 

para sua captação revela-se como uma medida de extrema importância, emergindo 

a água da chuva como opção de água doce válida. Verifica-se que a procura por 

água doce vem aumentando cada vez mais, em função do inchaço populacional e 

da crescente poluição de rios, lagos, nascentes, fato percebido não apenas nas 

áreas urbanas, mas também nas rurais, fenômeno perceptível no mundo todo. 

Sendo assim, fontes alternativas de água doce devem ser pesquisadas e utilizadas 

(FERREIRA; MENDES, 2017). 

Continuando, os autores mencionados apontam que a água de chuva pode 

ser empregada, podendo ser captada e manejada com a finalidade de uso para o 

homem, industrial, agrícola. Contudo, eles salientam que por ser um elemento 

interativo com os meios que percola, carreia impurezas em sua trajetória desde a 

precipitação das nuvens, bem como dos telhados e demais superfícies por onde 
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passa; mas, se for adequadamente captada, armazenada e tratada, torna-se 

disponibilizada para múltiplas finalidades. 

Marinoski (2007) elenca algumas causas que pesam na decisão do uso de 

agua de chuva e as vantagens. Como causas, as seguintes: 

 

 Conscientização da população como um todo da obrigação da 

conservação/economia da água; 

 Em locais cuja disponibilidade hídrica seja menor que 1200 m³ /habitante x 

ano; 

 Custo elevado das tarifas de água praticado pelas concessionárias públicas; 

 Regresso rápido do aporte financeiro (payback) na implantação de sistemas 

de captação de água da chuva; 

 Fornecimento inconstante das concessionárias públicas de água; 

 Exigência de lei específica e, 

 Regiões com estiagem que ultrapasse 5 (cinco) meses; 

 

Como vantagens, o autor menciona: 

 

 O emprego de estruturas já presentes na edificação (telhados, lajes e 

rampas); 

 Impacto ambiental mínimo; 

 Qualidade da água admissível para múltiplas finalidades, com a utilização de 

tratamento mínimo ou nenhum; 

 Complementação do fornecimento consagrado; 

 Água armazenada para em casos de emergência/suspensão do 

abastecimento público; 

 Diminuição no consumo de água potável, assim como na conta de água e, 

 Distribuição melhor da carga de águas pluviais no sistema de drenagem nas 

cidades, o que auxilia no controle de enchentes urbanas. 

 

Marinoski (2007) assinala que no que tange ao parque industrial, a motivação 

fundamental para que se empregue água de chuva consiste em agrupar o 

incremento sustentável à redução de custos. 
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3.1 CAPTAÇÃO 

 

A chuva, quando captada presta sua contribuição no uso racional de água, 

assim como torna mínimo o choque das precipitações pluviais e, dessa forma, em 

locais que apresentam um solo mais impermeável, entram no conceito, segundo 

Canholi (2015), de medida não-estrutural da drenagem urbana. 

Esse conceito delineia que qualquer ato que tem como proposta o 

arrefecimento das consequências/danos de enchentes, por meio da introdução de 

regulamentos/normas/programas direcionados para o uso/ocupação do solo de 

maneira disciplinada, com a implementação de preceitos que conscientizem o povo 

da necessidade de se manter os vários elementos do sistema de drenagem e 

seguintes. 

Ainda conforme May (2004) além dos pontos positivos acima elencados na 

captação de água chuva, a autora acrescenta a economia/redução do consumo de 

água potável, fornecido pelas empresas de abastecimento municipais/estaduais de 

água, a minimização do risco de inundações, bem como a preservação ambiental ao 

prevenir a insuficiência dos recursos hídricos. 

Assim sendo, pode-se concluir que a captação de água da chuva não 

consiste somente em uma avaliação de conservação de água, é ao mesmo tempo 

uma avaliação de conservação energética, já que ocorre redução na energia 

demandada para operar um sistema de água centralizado. 

Outro fator positivo para a captação de águas pluviais, apontado por Valentim 

(2008) consiste no amortecimento da erosão local e das enchentes oriundas do 

escoamento superficial resultante de impermeabilizações do solo urbano, como 

telhados de habitações e pavimentos. Assim sendo, esse despejo superficial, que 

comumente agrupa poluidores e provoca a deterioração de rios, modifica-se em 

água que pode ser utilizada para algumas finalidades. 

Em sua origem, as águas pluviais são uma fonte de água pura, excedendo 

em qualidade as águas superficiais (rios) e subterrâneas (lençóis freáticos), já que 

não entram em contato com o solo/rochas, o que evita a dissolução de sais e de 

minerais. Ao mesmo tempo, as águas pluviais não são prejudicadas pelas descargas 

de poluidores, como ocorre com os rios (FREITAS; FREITAS, 2005). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em um relatório conjunto de 2012, agencia 
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o emprego de águas pluviais como fonte de água potável, a OMS dando apoio para 

o incremento/implementação de táticas de gestão de risco visando avalizar a 

segurança do fornecimento de água potável, por meio do controle de substâncias 

nocivas na água. Essas táticas podem compreender normas nacionais/regionais, 

incrementadas tendo como ponto de partida, o embasamento científico provido nas 

direções de maneira de uso dos sistemas (OMS/UNICEF, 2012). 

Setti (2000) cita que o armazenamento e captação de águas pluviais consiste 

em sistema bem antigo empregado pelo homem, com achados arqueológicos que 

comprovam o emprego de métodos diferentes para tal fim, como por exemplo, 

achados datados de 6.000 anos na China e, em Israel, de sistemas de cisternas 

para captação de águas pluviais com data de meados de 2.000 a.C. e, além desses 

vestígios, também foram encontrados sistemas na Roma Antiga e no Novo Mundo, 

entre os povos maias e astecas. 

No Brasil, vem-se percebendo o aumento do aproveitamento de águas 

pluviais em determinadas regiões, voltado para a minimização das intempéries 

climáticas, notadamente no Nordeste, no semiárido. 

A captação de águas pluviais (Figura 4) se dá através de reservatórios e 

sistemas próprios de captação e normatização, com a área utilizada para a captação 

medida em m2 (metros quadrados), com projeção horizontal na superfície onde 

ocorre a captação da água da chuva (TOMAZ, 2007). 
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Figura 4: Captação de águas pluviais 

 

Fonte: Porte 

 

A captação de águas pluviais no Brasil é regulamentada pela norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Norma Brasileira (NBR), ABNT 

NBR 15.527/2007, que versa acerca do aproveitamento a tratamento das águas 

pluviais e seu uso em coberturas de áreas urbanas para fins não potáveis. A norma 

recomenda que as águas pluviais devam somente ser captadas da cobertura e do 

telhado, visando impedir a contaminação por resíduos urbanos, como óleo e 

gasolina impregnados no asfalto das cidades. 

Jack M. Sickermann explica que esse processo tem início no 

telhado/cobertura, onde as águas pluviais caem nas calhas, descendo por um 

condutor e sendo filtradas no filtro posicionado com essa finalidade. Ele assinala que 

a capacidade total desses filtros engloba desde superfícies de 50 m2 até aquelas 

com milhares de metros quadrados, como os equipamentos para filtragem de 

grandes galpões e fábricas (APROVEITAR ÁGUA DA CHUVA É SOLUÇÃO PARA 

ECONOMIA E REDUÇÃO DE ENCHENTES, [s.d.]) 
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3.2 APROVEITAMENTO 

 

A experiência brasileira com aproveitamento de águas pluviais, até duas 

décadas atrás era bem escassa. Porém, esse quadro vem mudando com a criação 

da Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água de Chuva (ABCMAC), que 

se responsabiliza pela divulgação de análises/estudos, pela reunião de 

equipamentos/ferramentas e serviços acerca do tema. No mundo todo, alguns 

países, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América (EUA) entre outros, 

vem se utilizando do aproveitamento de águas pluviais. 

A esse respeito, Palmier (2001, p. 8) comenta que a demanda dos recursos 

hídricos em múltiplos países consiste em um amplo desafio para os governantes, 

pois em alguns locais, a procura por água extrapola a disponibilidade da mesma e 

por esse motivo: “nos últimos anos, tem-se observado o desenvolvimento de novas 

tecnologias referente ao manejo de recursos hídricos”. Sendo assim, pode-se 

observar o emprego de novas metodologias de aproveitamento de águas pluviais, 

quer naquelas regiões onde comumente já eram empregadas, bem como nas que 

não tinham conhecimento das mesmas. 

Jabur; Benetti e Siliprandi (2011) assinalam que no Brasil, percebe-se cada 

vez mais o crescimento de um movimento para instituir medidas que instiguem o 

emprego de águas pluviais em construções novas, com a observação da ampliação 

dessa tendência nos grandes centros urbanos. O emprego desse sistema de 

captação e aproveitamento das águas pluviais vem ampliando, com a construção de 

cisternas. 

Para Palmier (2001), no país, existem dois problemas quando se fala no 

aumento/ativação do emprego de água da chuva: as funcionais e as pertinentes à 

gestão. Para ele, o que leva a esse quadro é a ausência de manutenção apropriada 

dos sistemas de captação e, consequentemente, levando ao abandono 

parcial/irrestrito dos empreendimentos. 

Ainda nesse tema de captação de águas pluviais, acrescenta-se a avaliação 

de Carneiro et al (2008) para os problemas da implantação de sistemas de uso de 

águas pluviais em toda a América do Sul e Caribe, como relacionados a deficiência 

de elementos acerca da metodologia que alcançaram sucesso em sua 

implementação; carência de saberes nos múltiplos níveis dos detentores de poder 

decisório e da administração pública; verbas reduzidas; falta de legislação 
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correspondente; deficiência de composição multidisciplinar/interinstitucional, bem 

como inabilidade de aferir de maneira adequada o momento do ingresso de métodos 

alternativos nas circunstâncias presentes. 

Tomaz (2010) aponta que o sistema de aproveitamento de água da chuva é 

constituído, essencialmente na captação/transporte/armazenamento e emprego de 

águas pluviais com finalidades não potáveis, como lavagem de 

carros/quintais/calçadas, rega de jardins, descarga dos vasos sanitários, sistemas 

de ar-condicionado e de combate a incêndios, dentre outros. 

Além disso, o autor citado destaca que o aproveitamento de águas pluviais 

em edifícios/casas consiste, ainda, em uma solução de controle na origem. A 

referida solução poderá ter potencialidade para contemporizar a obrigação de 

construção de novos açudes/barragens, reduzindo, dessa maneira, as cobranças 

dos sistemas de abastecimento de água, de drenagem das águas de chuva, bem 

como para amortizar os impactos ambientais. 
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4 ÁGUAS PLUVIAIS: implantação de um sistema de uso não potável 

residencial 

 

A água consiste em um denominador comum para a humanidade como um 

todo, sendo em todas as culturas, sociedades e ainda religiões, considerada e 

aquilatada como um marco da equidade social, posto que pode a crise hídrica ser 

considerada enquanto questão de repartição/informação/recursos, não somente 

escassez absoluta. 

Indo nessa direção, Bertolo assinala: 

 

O crescimento e consequente expansão urbana caracterizou-se, 
particularmente nas últimas décadas, por um agravamento relevante da 
ocupação dos centros urbanos, criando grandes alterações no ciclo 
hidrológico natural e gerando a ocorrência de situações ameaçadoras do 
desenvolvimento equilibrado e estável do habitat humano (BERTOLO, 2006, 
p. 4). 

 

Nesse panorama, há de se nortear para a redução do consumo de água, por 

meio de ações sociais/econômicas/tecnológicas, direcionadas para a evolução de 

múltiplos programas voltados para o uso racional da água, principalmente o uso de 

águas pluviais não potável para uso doméstico. 

Diversos municípios e estados brasileiros possuem leis que estabelecem a 

obrigatoriedade do aproveitamento de águas pluviais. Anota-se um dos últimos 

projetos aguardando a promulgação, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 324, de 

20151 que estabelece: 

 

Institui obrigatoriedade para as novas construções, residenciais, comerciais, 
e industriais, público ou privado, a inclusão no projeto técnico da obra, item 
referente a captação de água da chuva e seu reuso não potável e dá outras 
providências. 

 

Para Soares e Gonçalves (2001), os governos, em suas esferas (federal, 

estadual e municipal) deveriam incentivar a implantação de sistemas de reuso de 

águas residuais cinzentas, bem como de águas pluviais, por meio de políticas 

públicas destinadas a esse fim. 

                                                
1 Último local em 26/04/2018: Comissão de Assuntos Sociais – Secretaria de Apoio à Comissão de 
Assuntos Sociais. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br>. Acesso em: jul. 2018. 
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Continuando, os autores citados, ainda apontam que o 

recolhimento/aproveitamento das águas pluviais e águas residenciais cinzentas em 

um único sistema, são mais eficientes e assinalam duas vantagens na aplicação do 

sistema único. A primeira vantagem é que na época de estiagem, a alimentação 

pelas águas residenciais cinzentas impede que se armazene volumes elevados de 

água; a segunda vantagem, é que com a combinação dessas duas águas, ocorre o 

arrefecimento da concentração de poluentes presentes na água residual cinzenta, já 

que os mesmos são dissolvidos nas águas pluviais. 

 

4.1 POTABILIDADE DA ÁGUA 

 

No Brasil, a potabilidade da água para consumo humano é regulada por lei. A 

primeira lei nesse sentido, foi instituída em 2004, a Portaria MS nº 518, que 

estabelecia as primeiras legislações acerca da água, sendo abolida e trocada na 

totalidade pela Portaria MS nº 2.914/11. Assim com esse dispositivo legal, toda a 

água direcionada para o consumo da população e distribuída por sistema estatal ou 

privado de fornecimento, deve passar por processo de controle de qualidade e 

vigilância dos parâmetros de potabilidade. 

A legislação define como água potável aquela adequada para o consumo do 

homem e dos animais, sem conteúdos tóxicos, que podem trazer o risco de 

contaminação e, consequentemente, doenças. Sendo assim, a terapêutica da água 

tem como finalidade a redução de elementos poluidores até que não mais haja risco 

para a saúde do homem e animais. Para que seja classificada como apta ao 

consumo humano, a água tem que alcançar o padrão de potabilidade. 

A Portaria MS nº 2.914/11 estabelece parâmetros para se aferir a potabilidade 

da água, por meio de determinadas análises, relevantes para que as companhias de 

abastecimento de água saibam exatamente qual o tratamento mais adequado para 

cada parâmetro. A legislação preconiza a efetivação de análises bacteriológicas 

semestralmente e análises físico-químicas anualmente. A referida Portaria aponta 

critérios para padrões de potabilidade da água, como parâmetros microbiológicos e 

organolépticos e químicos. 

Os parâmetros microbiológicos aferem as bactérias heterotróficas coliformes 

totais (CT), que mede a presença de número expressivo de bactérias, como a 

Escherichia coli; coliforme fecal (CF), que são micro-organismos presentes na flora 
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intestinal humana e estreptococos fecais, que são micro-organismos presentes 

também em animais. 

Os parâmetros organolépticos e químicos referem-se as propriedades que 

podem ser percebidas pelos cinco sentidos humanos, ou seja, cheiro, cor, paladar, 

se está ou não turva, brilho. Os químicos aferem a presença de sais minerais na 

água, como sódio, cloro, e metais pesados como mercúrio e chumbo, dentre outros, 

que podem causar danos à saúde humana. 

No caso de águas pluviais, Salla et al (2013) sinalizam ser preciso que antes 

do seu uso, a mesma seja previamente caracterizada em sua qualidade, visando 

aquilatar a concordância com demarcações instituídas nas normas técnicas e, 

consoante a região, elementos como acidificação da água de chuva e o contato 

direto com o preceito de captação, podem contaminar a água e, dessa maneira, 

afetando a qualidade ambicionada. 

 

4.1.1 Uso Potável de Águas Pluviais 

 

O uso de água de chuva para uso potável demanda ainda algumas 

considerações, como a correta análise e preparo. Na Austrália, em uma pesquisa de 

2012, Coombes apontou existir um contingente populacional de mais 3 milhões de 

sujeitos que usam águas pluviais com finalidades potáveis. 

O “Manual on Rainwater Harvesting” (TEXAS, 2005) aponta que as águas 

pluviais são mais macias, com dureza zero para qualquer finalidade prática, pois 

quase não há a presença de minerais/sais diluídos, com propriedades que a 

aproximam da água destilada. 

Continuando, o Manual mencionado ainda assinala que a água pluvial, no 

instante de sua precipitação é delicada, limpa e liberada de micro-organismos e 

contaminantes químicos. No entanto, no decorrer de sua captação, através da 

superfície de contato (geralmente telhados) e guarda, pode ocorrer contágio em 

todas as propriedades, como química/física/microbiológica. 

Thomas e Greene (2003) explicam que em áreas densamente povoadas e 

industrializadas a poluição atmosférica interfere na qualidade da água pluvial, 

tornando-a imprópria para beber. Além disso, continuam, em algumas zonas rurais, 

o uso inadequado de pesticidas também podem contaminar a água pluvial. 
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De modo geral, apesar da poluição atmosférica, em grande parte do planeta 

águas pluviais apresentam baixa poluição, principalmente em zonas rurais com 

manejo mínimo de pesticidas e, em ilhas (TOMAZ, 2010). 

Em síntese, segundo Veloso e Mendes (2013), a captação e o 

aproveitamento de água de chuva admitem que a água potável seja melhor 

empregada, o que gera redução em custos operacionais para as empresas de 

abastecimento de água. Observa-se ainda que os recursos hídricos são 

preservados, bem como a minimização de impactos gerados por fortes chuvas nos 

complexos de drenagem citadina e a obstrução dos rios. 

Em algumas regiões do país, principalmente no semiárido nordestino, existem 

programas governamentais de incentivo para a captação/aproveitamento de água de 

chuva como o “Água para Todos” e o “Programa Um Milhão de Cisternas” (P1MC) 

implantado pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que constrói cisternas para 

uso familiar na área rural, de captação de águas pluviais para consumo humano 

desde 2000. Até o presente mês, já foram construídas 615.623 cisternas (ASA, 

2018). Por outro lado, águas pluviais podem ainda ser empregadas para fins não 

potáveis, o que demanda o emprego de sistemas instalados em edificações 

direcionados para essa finalidade. 

 

4.2 SISTEMAS RESIDENCIAIS DE USO NÃO POTÁVEL DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

As águas pluviais quando guardadas representam uma economia significativa 

na conta de água e no uso em residências, condomínios, prédios comerciais, 

podendo ser empregadas para consumo não potável nas áreas comuns, como 

jardins, piscinas, garagens, reserva para incêndios, banheiros coletivos. Essas 

opções referem-se a edificações prontas, sem a possibilidade de intervenções, ou 

no caso disso não ser do desejo de moradores/consumidores. 

No caso de instalações industriais, aponta Senra (2008), as águas pluviais 

podem ser empregadas no resfriamento de maquinário, limpeza pesada. Além disso, 

no caso de fortes chuvas, as cisternas de armazenamento podem atuar como 

espaços de contenção, arrefecendo ou até mesmo impedindo enchentes. 

Fendrich e Oliynik (2002) consideram que os processos de 

captação/aproveitamento de água de chuva consistem em um princípio 

descentralizado de provisão de água, que objetiva a manutenção dos recursos 
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hídricos, restringindo o gasto de água potável; esses processos capturam as águas 

pluviais de locais de precipitação, levando para depósitos onde ficam guardadas 

para uso futuro. 

Os processos mais corriqueiros de captação de água de chuva ocorrem por 

meio dos telhados ou do solo, considerando-se que o processo de captação dos 

telhados é o mais comum, que na grande maioria das vezes gera uma água para 

uso de qualidade melhor em relação à água coletada da superfície de solos. 

Contudo, qualquer que seja o processo utilizado, essencialmente esses se 

compõem de área de captação, tubulações para levar a água coletada, telas/filtros 

para conter galhos/folhas e o reservatório de guarda da água (LEE et al., 2000). 

Tomaz (2010) elenca os seguintes componentes para a 

captação/aproveitamento de água de chuva: espaços/áreas de captação; 

calhas/condutores; by pass; peneira; reservatórios, depósitos ou cisternas e 

extravasor ou “ladrão”. 

Os espaços/áreas de captação consistem nos telhados residenciais ou 

industriais, compostos por qualquer material próprio para esse fim, como telhas de 

concreto armado, de cerâmica, de ferro galvanizado, dentre outros materiais, 

podendo o telhado esta plano, inclinado ou pouco inclinado (TOMAZ, 2010). 

A captação das águas pluviais, inicialmente ocorre nos telhados, que é corrida 

para as calhas coletoras, geralmente de PVC, até os condutores verticais que as 

levarão para os depósitos inferiores com essa finalidade (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Calhas coletoras 

 

Fonte: Techne. 
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O by pass é usado para retirada das sujeiras das primeiras precipitações, 

podendo ser um sistema manual, usando tubulações para tanto ou aparelhos 

automáticos de limpeza (Figura 6). 

 

Figura 6: Modelo de by pass 

 

Fonte: Portal da Construção Civil 

 

A cisterna capta a água da chuva por meio do telhado e de calhas. Esta água 

fica armazenada ao abrigo da luz e do calor e é bombeada para uma caixa d’água 

paralela à rede hidráulica normal, que pode abastecer o banheiro, a lavanderia, 

dentre outros locais. A água de chuva é captada pelo telhado, conduzida pelo 

sistema através da calha para filtragem e armazenada em cisternas ou caixas 

d’água. Cada sistema é dimensionado de acordo com a área de captação e os 

índices pluviais da região onde será instalado. Assim, em residências em construção 

pode ser feito um sistema paralelo à água da rua e incluir o uso em descarga de 

banheiros, lavagem da roupa e torneiras externas (SENRA, 2008). 

Tomaz (2010) denomina de first flush a água precipitada nos cinco minutos 

iniciais (ou 1mm-2mm de precipitação), que deve ser desprezada na captação, pois 

carrega elementos poluidores atmosféricos e detritos em geral (folhas, galhos, 

excrementos de aves). Compete ao projetista a medida do first flush, que deve variar 

em suas dimensões de 0,4 L/m2 de telhado a 8 L/m2 de telhado consoante a 

localidade; caso não haja dados suficientes, indica-se a dimensão de 2 L/m2 de 

superfície de cobertura. 

Amorim e Pereira (2008) relatam que a medida dos reservatórios para 

captação de água da chuva, precisa ser executado consoante a topografia da 
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região, da área e das necessidades do sistema de captação, além da variante de 

pluviosidade da região. No que tange as medidas do reservatório, a NBR15527/2007 

em seu Anexo A, elenca métodos matemáticos de dimensionamento dos mesmos, 

como: Método de Rippl; Método da Simulação; Método Azevedo Neto; Método 

Prático Alemão; Método Prático Inglês; Método Prático Australiano. 

Tomaz (2010) assinala que o Método de Rippl é o mais empregado, sendo 

denominado por Amorim e Pereira (2008) como Método do Diagrama de Massas. 

Esse método utiliza como base um coeficiente maior de subsídios possíveis das 

séries históricas de precipitações mensais/diárias, transformadas em vazões, assim 

como do processo médio, da extensão de captação e do coeficiente de escoamento 

superficial (coeficiente runoff) para a estimativa do reservatório, como aponta Rupp; 

Munarim e Ghisi (2011). 

Nesse Método, de início é medida a relação volume x tempo, apresentado na 

equação 1 (NBR15527/2007): 

 

St= D(t)-Q(t) 

 

Após mede-se a relação volume de chuva aproveitável x tempo, na equação 2 

(NBR15527/2007): 

 

Q(t)= C x precipitação de chuva (t) x área de captação 

 

Por fim, a equação 3, que computa a capacidade do reservatório, sendo que 

só é validada se os valores de S(t) forem acima de zero (NBR15527/2007): 

 

V = ∑ S(t), com ∑ D(t) < ∑ Q(t) 

 

Componentes das equações (NBR15527/2007): 

 S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

 Q(t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 

 D(t) é a demanda ou consumo no tempo t; 

 V é o volume do reservatório e, 

 C é o coeficiente de escoamento superficial. 
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Acerca desse Método Amorim e Pereira (2008) assinalam que o mesmo pode 

superestimar o valor do volume, já que foi elaborado para grandes reservatórios. 

O Método da Simulação ou Método de Análise de Simulação de um 

Reservatório com Capacidade Composta não considera a evaporação quando de 

sua aplicação (NBR15527/2007). 

Tomaz (2010) reporta que o Método cataloga as ocasiões onde o reservatório 

apresenta volume satisfatório com a ocasião da simulação, o que leva a determinar 

a eficácia do Método. Inicia-se com o cálculo do volume de água da chuva no 

reservatório no tempo t, como apresenta a equação 1 (NBR15527/2007): 

 

S(t)=Q(t)+S(t-1)-D(t) 

 

Após esse cálculo, mede-se a relação do volume de água da chuva no tempo 

t, mostrado na equação 2 (NBR15527/2007): 

 

Q(t)=C x precipitação da chuva(t) x área de captação 

 

Componentes das equações (NBR15527/2007): 

 S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

 S (t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t-1; 

 Q (t) é o volume de chuva o tempo t; D (t) é o consumo ou demanda no 

tempo t; 

 V é o volume do reservatório fixado e, 

 C é o coeficiente de escoamento superficial. 

Além desses cálculos, Amorim e Pereira (2008) acrescem que existe a 

necessidade da especificação de um volume V que irá acolher o pleito do mês de 

janeiro, consentindo a seguinte condição: 0 ≤ S(t) ≤ V. Assim, caso seja atendida 

essa condição nos outros meses restantes do ano, o volume V consiste no volume 

do reservatório; caso contrário, segue-se outro valor de V, que supra a condição 

para os meses restantes do ano. 
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O Método de Azevedo Neto ou Método Prático Brasileiro mede o volume 

pluviométrico calcado na precipitação média anual, consoante Cohim; Garcia e 

Kiperstok (2008). A medição é apresentada na equação 1 (NBR15527/2007): 

 

V = 0,042 x P x A x T 
 

Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 P é o valor numérico da precipitação média anual (mm); 

 T é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca; 

 A é o valor numérico da área de coleta em projeção (m²) e, 

 V é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água 

do reservatório (L). 

Dornelles; Tassi e Goldenfum (2010) assinalam que o Método Prático 

Alemão, consiste em um método empírico, onde se toma o menor valor de volume 

do reservatório, 6% do volume anual de consumo ou 6% do volume anual de 

precipitação utilizável, mostrado na equação 1: 

 

V(adotado) = mín (V; D) x 0,06 

 

Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 V(adotado) é o valor numérico do volume de água do reservatório (L), 

calculado pelo produto do menor valor entre o volume anual precipitado 

aproveitável e o volume anual de consumo por 6 %; 

 V é o valor numérico do volume aproveitável de água de chuva anual (L) 

e, 

 D é o valor numérico da demanda anual da água não potável (L). 

No Método Prático Inglês, conforme Dornelles; Tassi e Goldenfum (2010) o 

volume pluviométrico é alcançado consoante a precipitação média anual e a área de 

coleta do projeto, abraçando 5% do volume anual de precipitação capturado para o 

cálculo do reservatório. Essa medição é feita de acordo com a equação 1 

(NBR15527/2007): 

 

V = 0,05 x P x A 
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Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 P é o valor numérico da precipitação média anual (mm); 

 A é o valor numérico da área de coleta em projeção (m²) e, 

 V é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água 

da cisterna (L). 

No Método Prático Australiano a medição do volume do reservatório é feita 

por meio de tentativas, com a medição iniciando com o volume mensal de chuva, 

como mostra a equação 1 (NBR15527/2007): 

 

Q = A x C x (P - I) 

 

Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 

 C é o coeficiente de escoamento superficial, geralmente 0,80; 

 P é a precipitação média mensal; 

 I é a interceptação da água que molha as superfícies e perdas por 

evaporação, geralmente 2 mm; 

 A é a área de coleta e, 

 Q é o volume mensal produzido pela chuva. 

Torna-se preciso empregar o processo de tentativa/erro na medição do 

volume do reservatório; efetuam-se as tentativas até que se otimizem os valores de 

confiança/volume do reservatório, como mostra a equação 2 (NBR15527/2007): 

 

V(t) = Vt-1 + Qt-Dt 
 

Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 Qt é o volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

 Vt é o volume de água que está no tanque no fim do mês t; 

 Vt-1, é o volume de d’água que está no tanque no início do mês t e, 

 Dt é a demanda mensal. 

No mês inicial o reservatório é avaliado como vazio sendo que no caso de Vt-1 

+ Qt-Dt < 0 for real, o volume de água remanescente no fim do mês t é zero. 

Portanto, o volume do tanque escolhido será T, em metros cúbicos. Mede-se 
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primeiro a falha para definir a confiança, como mostra a equação 3 

(NBR15527/2007): 

 

Pr = Nr/N 
 

Componentes da equação (NBR15527/2007): 

 Pr é a falha; 

 Nr é o número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda, 

isto é, quando Vt = 0 e, 

 N é o número de meses considerado, geralmente 12 meses. 

Sendo assim, a confiança será: 

 

Confiança = 1-Pr 

 

Conforme a NBR15527/2007, os valores de confiança devem variar de 90%-

99%. 

Tomaz (2010) anota que a viabilidade da implantação de sistema de 

aproveitamento de águas pluviais está diretamente relacionada aos seguintes 

elementos: precipitação, extensão de captação/demanda de água. Sendo assim, ao 

projetar um sistema de captação de águas pluviais, deve-se cogitar as condições 

ambientais do local, seu clima, elementos econômicos, fim/aplicabilidade da água, 

visando a não uniformidade dos recursos técnicos. 

O autor citado ainda acrescenta que existe a necessidade de revisão teórica 

sobre a instalação do sistema para captação de água de chuva, calcado nas 

normativas que municiam os pré-requisitos aptos e igualmente os materiais 

empregados, componentes, conjuntos para tratamento da água de chuva, além de 

outros parâmetros do projeto para o cálculo hidráulico, análise de 

tensões/flexibilidade. 

Na elaboração do projeto devem ser listados o alcance do mesmo, o usuário 

final que usa a água da chuva e a especificação das necessidades desse usuário. 

Além disso, são inclusos as pesquisas das séries históricas mensais/anuais das 

precipitações do local ser implantado o projeto de sistemas de captação de água de 

chuva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil possui recursos hídricos em abundância, mas com sua distribuição 

de maneira falha, com regiões sofrendo com a escassez de água e outras 

apresentando recursos abundantes. Mas, com o crescimento desordenado das 

grandes metrópoles e as demandas na agricultura, ao longo dos próximos anos, a 

demanda por água tende a aumentar, o que pode gerar conflitos pela escassez de 

água. 

Por sua vez, a água em excesso, notadamente por intervenções do homem 

no meio ambiente, pode causar inundações. Assim, a água disponibilizada, quer em 

quantidade, quer em qualidade, exerce influência na abundância e na obrigação de 

planos sustentáveis nas diversas regiões brasileiras. 

Verifica-se uma crise de abastecimento de água que não se origina somente 

da resultante da deficiência de chuvas, mas do mesmo modo da gestão imprópria 

das bacias hidrográficas, assoladas por métodos ambientais agressivos, 

emprego/ocupação caóticos do solo, bem como o desmatamento aliado a poluição, 

que vêm esgotando as reservas nacionais de água doce. 

Existe uma contrafação no sistema de chuva e, consequentemente na vazão 

dos rios que estão afetando a economia, principalmente nas áreas rurais, levando a 

adaptações, como o cultivo de alguns vegetais com resistência maior à seca, por 

meio de modificação genética. 

Imediata consequência refere-se ao arrefecimento do volume dos 

reservatórios de represas para geração de energia elétrica, o que pode levar em um 

devir ao racionamento de energia, levando-se em conta que a matriz energética 

brasileira é oriunda de hidrelétricas. 

Nesse panorama, o aproveitamento de águas pluviais atenua o emprego de 

água potável, acarretando melhorias na qualidade de vida da população, quer nos 

momentos de seca, quer em momentos de escassez hídrica, quanto para amortecer 

a intensidade/possibilidade de episódios de inundações nas cidades, já que as 

águas pluviais provenientes dos telhados para os logradouros urbanos seriam 

colhidas e aproveitadas. 

Sendo assim, ações que promovam o emprego de metodologias alternativas 

para aquisição/uso de água são essenciais para se que institua uma cultura de 

reserva e conservação, possibilitando o aproveitamento de água potável para 
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atividades essenciais, como ingestão humana, cozinhar, banho e as águas pluviais 

serem utilizadas para irrigação de jardins; lavagem de carros, de piso, de roupas; 

bacias sanitárias. 

A colheita, aproveitamento e o tratamento de água pluvial emergem como 

uma opção no que tange a escassez de água potável no planeta. Por ser uma 

técnica sustentável, países no mundo todo vem aprimorando e empregando-a, por 

meio de legislação própria, expressando a preocupação com a preservação do meio 

ambiente. 

O emprego de águas pluviais ainda não está bem consolidado no país, 

notadamente no meio urbano, em que pesem algumas cidades com legislação 

própria para o aproveitamento de água de chuva. A falta de conhecimento acerca de 

sistemas de captação de águas pluviais finda por onerar a obtenção dessa 

metodologia, já que profissionais aptos para a instalação desse serviço ainda são 

escassos. 
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