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1. INTRODUÇÃO 

O aproveitamento de águas de chuva e o reuso de águas em geral são alternativas plausíveis 

para satisfazer demandas menos restritivas, liberando as águas de melhor qualidade para usos mais 

nobres. Este tema vem ganhando destaque e importância devido ao aumento da demanda, a 

poluição dos corpos d’água, ao custo da água, legislações mais rigorosas e, também, a 

conscientização da sociedade (Brega Filho e Mancuso, 2003). O presente trabalho apresenta um 

estudo aplicado a um sistema de captação e reuso de água de chuva para uma garagem de 

caminhões considerando questões quantitativas e qualitativas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Com o objetivo de facilitar o dimensionamento do sistema de reuso de água de chuva em 

questão foi desenvolvido um software, denominado RAINFALL, que possibilita o 

dimensionamento para vários tipos de projeto de reuso, bastando entrar com os dados de demanda 

de água e de pluviosidade da região. No seu desenvolvimento foi utilizado o aplicativo Excel® 

associado à linguagem de programação Visual Basic. O cálculo do volume do reservatório de 

armazenamento de água de chuva foi baseado no método de Rippl, considerando-se três etapas de 

cálculo: na primeira dados da pluviosidade da região (volume de entrada), na segunda as saídas 

(demanda necessária para o projeto) e na terceira as diferenças entre as entradas e as saídas cujo 
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valor acumulado resulta no volume necessário que o reservatório deve ter para suprir as demandas 

de projeto. Apresenta-se na Figura 1 uma das telas do software de dimensionamento do Sistema. 

 
Figura 1. Tela Dados de Consumo - Software RAINFALL.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para o sistema estudado foram simuladas quatro possibilidades apresentadas a seguir com a 

denominação de Processos. O Processo 1 (Figura 2) prevê captação da água da chuva no telhado e 

piso, que é dirigida para uma caixa de areia com gradeamento para retenção de folhas e partículas 

maiores, seguindo para um tanque de descarte da chuva inicial e decantação para eliminar poluentes 

e bactérias presentes na água que lava o telhado e o piso no início da chuva.  

 

Figura 2. Esquema do Processo 1 

 

Neste processo a demanda para lavagem de caminhões é suprida pelo sistema de reuso, sendo 

complementada com água da chuva para reposições quinzenais. A demanda para irrigação de jardim 



 

é suprida exclusivamente pelas águas pluviais. O tratamento é realizado por floculação-flotação em 

Estação de Tratamento com capacidade de 1,5m³/h. 

 

Figura 3. Esquema do Processo 2 

 

O Processo 2 (Figura 3) prevê como área de captação somente o telhado. O reuso previsto 

contempla a água da chuva e aquela proveniente da lavagem dos veículos com utilização de Estação 

de Tratamento de água para reuso por floculação.  

Como alternativa de baixo custo elaborou-se o Processo 3 (Figura 4) constituído em um sistema 

simples de recirculação de água para lavagem de caminhões similar ao Processo 1. No que tange a 

qualidade do efluente resultante da recirculação da lavagem de veículos, esta alternativa apresentou 

bom nível de eficiência para a remoção de óleos e graxas (menor que 5mg/L). 

 

Figura 4. Esquema do Processo 3 

 

No Processo 3 os Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) não são eliminados nos sistemas de 

reuso e se acumulam nos ciclos de recirculação, sendo necessário o estabelecimento de um número 

máximo de ciclos (10 a 20) dependendo da eficiência do sistema. Tal sistema apresenta a vantagem 

de recuperar 70% do volume de água da lavagem significando uma menor dependência da água da 



 

Concessionária do que o Processo 4 (Figura 5), porém uma maior dependência que o Processo 1 e 

2, mas tem a vantagem de minimizar o volume de descarga na rede coletora de esgotos. 

 

Figura 5. Esquema do Processo 4 

 

O Processo 4 ( Figura 5) prevê apenas o aproveitamento da água da chuva sem tratamento para 

reúso. O aproveitamento da água da chuva proveniente do telhado e do piso, denominado Processo 

Inicial, apesar de apresentar um menor custo de investimento inicial, necessita de maior aporte de 

água oriunda da concessionária, principalmente nos períodos de estiagem. Tal armazenamento em 

um único reservatório não é recomendável, em função da necessidade de pré- tratamento da água 

oriunda dos pisos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Do trabalho desenvolvido foi possível concluir que a utilização de águas pluviais e de águas de 

reuso apresenta-se como uma alternativa concreta para um tipo específico de uso, cabendo observar 

que o fornecimento de água proveniente das Concessionárias de Águas nos períodos de baixa 

pluviosidade é necessário se considerado o aspecto de espaço físico para os reservatórios de águas 

pluviais e decorrentes condições econômico-financeiras, havendo necessidade de maior 

aprofundamento no que se refere à eficácia do tipo de tratamento em relação aos diversos usos e 

respectivos custos envolvidos.  

 

REFERÊNCIAS 

BREGA FILHO, D.;  MANCUSO, P. C. S.  Conceito de reúso de água. In: MANCUSO, P. C. S.; 

SANTOS, H. F. dos (Edit.). Reúso de Água. p.20-36. São Paulo: Manole, 2003. 


