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1. INTRODUÇÃO 

Um dos elementos vitais para os seres vivos, que é a água potável, tem se tornado cada vez 

mais escassa. A demanda pela água tem crescido ao logo do desenvolvimento humano, e com esse 

desenvolvimento o desperdício tem se tornado algo não muito levado a sério, pois grande parte não 

tem a ciência que a água é um recurso limitado e o mau uso tem gerado a falta de acesso a algumas 

pessoas desse bem que é considerado comum a todos. Por isso é necessário se criar uma relação de 

uso racional dos recursos hídricos, como também a questão do reaproveitamento e também da 

diminuição do consumo. 

A questão do reaproveitamento parte-se do princípio da capitação de águas pluviais, que 

serão posteriormente destinadas a fiz não tão nobres de consumo, com uma qualidade aceitável, 

alem de estar contribuindo para diminuição da vazão de escoamento enfrentada nas grandes cidades, 

devido à extensa camada impermeabilizante, como também ser uma alternativa sustentável para ser 

usada em casas, edifícios, pontos comerciais, condomínios, indústrias, e edificações em geral. 

Com a crescente ideia de sustentabilidade estar atrelada ao desenvolvimento de uma 

sociedade, há uma grande importância de transmitir uma ideia consciente para a população, 

principalmente na questão de economizar água. Com isso, segundo TOMAZ (2001), o uso racional 

da água consiste num conjunto de atividades que tem os seguintes objetivos: reduzir a demanda de 

água; melhorar a qualidade da água e reduzir os desperdícios; utilizar de tecnologias para economia 

e conscientizar a população. Como o uso de novas tecnologias é possível criar parâmetros sobre o 

uso racional da água, ocasionando uma nova forma de pensar para a sociedade, assim possibilitando 

que a sociedade alcance um desenvolvimento sustentável. Onde a conscientização é feita através de 

campanhas, tarifas, normas, com a educação nas escolas e outros meios, promovendo assim um 

usuário dos recursos naturais, mais consciente.  

De acordo coma a UNEP (2006), o uso do recurso hídrico de forma sustentável, parte da 

ideia de que toda a população tenha acesso ao recurso, mas deve-se ter um controle no consumo, e 

para que isso ocorra é necessário conscientizar o usuário sobre a conservação e também incentivar 

o uso de sistemas alternativos para obtenção do recurso hídrico, como no caso do aproveitamento 

de águas pluviais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O aproveitamento de água pluvial seve como uma alternativa para a escassez de água e a 

diminuição do consumo de água potável. Também serve para diminuir o fluxo de água no sistema 

de drenagem urbano, pois o sistema de aproveitamento de água pluvial estará retirando grande 

parcela da precipitação local, sabendo-se que os sistemas das grandes cidades não atende de forma 

satisfatória a população, com isso agravando problemas socioeconômicos oriundos das enchentes.  

Sendo assim o sistema de aproveitamento de água pluvial, serve como uma solução parcial 

de grandes centros urbanos, que sofrem constantemente de enchentes e a precariedade no sistema 

de drenagem, como também no sistema de abastecimento de água potável. 

 

2.1 Sistema de aproveitamento das águas pluviais 

 

O sistema de aproveitamento de aguas pluviais é uma técnica bastante usada na Europa, que 

possibilita a captação de agua de uma qualidade consideravelmente boa de forma simples e eficaz. 

E através desta técnica é possível (ALMEIDA ET AL., 2006):   

 Contribuir para a conservação da água; 

 Reduzir a dependência que existe das reservas de água; 

 Reduzir o consumo de água da rede pública e o custo associado; 

 Reduzir os custos de exploração dos sistemas de abastecimento de água; 

  Evitar a utilização de água potável em para fins que pode ser usado uma agua de 

qualidade inferior, como no caso lavagem de pavimentos, irrigação e etc.; 

 Contribuir para diminuição do volume de agua na rede de drenagem, evitando assim 

enchentes. 

De acordo com BAPTISTA et al. (2001), os fins recomendados para aguas pluviais são: 

lavagem de carro, vasos sanitários, limpeza de piso, irrigação de jardins entre outros fins menos 

nobres, e esse tipo de sistema podem ser adotados em casas, prédios, industrias e comercio. Como 

mostra na figura abaixo 

 

 
Figura 1 - Representação sistema de abastecimento com aproveitamento de águas pluviais. Fonte: WERNECK, 2006. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  



 

 

Admitindo um prédio residencial com 10 pavimentos, 3 apartamentos por andar, cada 

apartamento possui 2 quartos, 1 banheiro, uma área de serviço, uma cozinha. E com um consumo 

per capita de 200l/dia, resulta-se em um volume a ser armazenado de 36.000 l, contando-se com a 

reserva de incêndio. Por ser o armazenamento para fim não potável, não foi utilizado os 2,5 dias no 

dimensionamento. Com isso foi-se dividido um reservatório superior de 6.000 l e um inferior de 

30.000 l, ambos de fibra. Sendo assim o custo aproximado para implantação do sistema resulta em 

R$ 17.615,56, conforme tabela abaixo:  

 
Tabela 1 - Composição do preço de implantação. Fonte: MARINOSKI, 2007 

 

Foi realizada uma cotação de preço de mercado de São Luis, que no caso ficou de acordo com a tabela 

abaixo: 

Equipamento ou serviço Quantidade (unid.) Custo Unitário Custo Total 

Reservatório de 3.000 litros 2 1.057,81 2.115,62 

Reservatório de 15.000 litros 2 4.637,22 9.274,44 

Moto-bomba 3/4 CV 2 489,50 979,00 

Chave de nível com boia flutuante e vareta para os reservatórios 3 75,00 225,00 

Conjunto para sucção com boia flutuante 1 420,00 420,00 

Válvula solenoide 1 180,00 180,00 

Desviador horizontal para as primeiras águas de chuva 3 900,00 2.700,00 

Filtro modelo VF1 Marca 3P Tecnik 3 1.800,00 5.400,00 

Tubulações e conexões  15% do total 3.451,47 

Mão de Obra 20 85,00 1.700,00 

Energia elétrica (operação do sistema) 1,85h/dia (23dias/mês) 0,37 15,74 

Custo Total   26.461,27 

Tabela 2- Composição de preço. Fonte: pesquisa de preço no mercado local feita pela autora do artigo. 

4. CONCLUSÃO 

 

Para se obter a sustentabilidade no sistema de saneamento básico do país é necessário se 

pensar de forma diferente, abrindo um leque para o uso de novas técnicas e conceitos. Com isso 

promovendo uma melhoria na forma de manutenção e nas condições de sanitárias da população, em 

especial e classe mais privada de um sistema digno. 



 

Sendo assim, o sistema de aproveitamento de águas pluviais, torna-se uma dessas ferramentas 

capazes de impulsionar uma melhoria nesse setor, garantindo o acessa a águia potável e contribuindo 

para preservação do meio ambiente. Tendo em vista o lado sustentável, o sistema de aproveitamento 

de água pluvial, auxiliaria no sistema de drenagem urbano, como também contribuiria para a 

diminuição do consumo excessivo, pois essa água coletada pode ser destinada para irrigação, 

lavagem de carros, calçadas, ou qualquer outro tipo, com isso não sobrecarregando o sistema de 

captação com uma grande demanda, possibilitando o acesso a uma água de qualidade de maneira 

simples e efetiva. 
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