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A CHUVA É ÁGUA QUE SE APROVEITA 
 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como finalidade apresentar uma proposta para despertar 
a conscientização sobre o uso de água potável e propõe uma alternativa para a 
captação de água das chuvas e aproveitamento baseando num modelo de lei 
orgânica existente na cidade de Curitiba. A aplicação da proposta inicialmente 
se direciona aos 29 municípios do Norte do Paraná que compõe a AMUNORPI 
(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e também visa contribuir com 
os dispositivos do artigo 225 da CF/1988,que estabelece que todos possuem o 
direito de um meio ambiente ecologicamente  equilibrado.Tal dispositivo 
constitucional dispõe também sobre a responsabilidade coletiva no dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A água é um bem comum de toda humanidade. Dessa forma, seu uso 

deve ser feito de maneira consciente, uma vez que este bem pode ser extinto 

pela falta de preservação. Ignorar este tema implica a ausência de 

comprometimento com o meio ambiente e com as gerações futuras. A questão 

alarde à necessidade de se criar políticas públicas 1somadas a ações 

populares a fim de que os bens essenciais à vida humana sejam preservados. 

O entendimento do direito propicia ao estudante a capacidade de dialogar e 

interagir com os anseios populares e propor medidas educativas sobre o uso 

correto dos bens naturais. 

Neste trabalho, será abordada a água como sendo o maior bem natural 
2indispensável à sobrevivência, cujo consumo deve ser reduzido por meio de 

ações que despertem a conscientização. Nesse sentido, a proposta é 

economizar seu uso em atividades domésticas nas quais não necessitem de 

água potável, como: lavar calçadas, regar plantas, descargas de vasos 

sanitários, lavar veículos e etc. 

O artigo 225,VI da Carta Magna de 1988,3versa sobre a 

responsabilidade do Estado em assegurar a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e promover a conscientização sobre a preservação do meio 

                                                        
1BRASIL. Lei 9.433, de 8 de Janeiro de 1997:Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
Brasil, 8 de Jan. 1997. 
2 Ver Declaração Universal de Direitos a Água, de 22 de Março de 1992, ONU.  
3BRASIL. Artigo 228 “Do Meio Ambiente”. Brasil. Constituição Federal, 1988. 



ambiente. Assim, este trabalho pode contribuir de forma significativa com a 

proposta, já que o que se propõe é justamente a efetivação dos direitos e 

garantias constitucionais. 

 
OBJETIVOS 

Criar um plano pedagógico para conscientização e propor a implantação de 

uma lei orgânica, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de um 

sistema coletor de água das chuvas4nas novas edificações construídas acima 

de 200 m², nos 29municípios do Paraná que compõe a AMUNORPI. 

 

METODOLOGIA 

Seguindo um modelo já existente, a ideia a ser aplicada é semelhante à 

disposta na Lei orgânica de Curitiba nº 10.785/2003,que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da construção de uma cisterna para armazenagem de águas 

das chuvas nas edificações construídas com área acima de 200 m².Lembramos 

que, no Brasil,temos duas normas que tratam de água de reuso: a Resolução 

CNRH nº 54/2005 e a Norma NBR de n°13.969/1997. A última não é específica 

para reuso, apenas sugere alternativas para que a água seja utilizada em 

algumas atividades após seu tratamento. 

A latente busca por legislação específica sobre o assunto levou a ABNT 

(Associação brasileira de normas técnicas) à iniciativa de se criar uma norma 

brasileira regulamentadora, a NBR de n° 15. 527/07 intitulada “Aproveitamento 

de água de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis”. A falta de uma 

legislação específica e apoio técnico pode ser um obstáculo para o sucesso da 

proposta. 

 
DESENVOLVIMENTO 

É necessário que se reúnam todos os elementos da ação. De um lado, o 

Estado representado pelos 29 municípios que compõe a AMUNORPI com 

população de aproximadamente 311.263 mil habitantes; De outro, lado a 

empresa que trata e comercializa água nos municípios. Assim, o projeto em 

                                                        
4 Ver Projeto experimental de aproveitamento de água da chuva com a 
tecnologia da  minicisterna para residência urbana: Manual de construção e instalação. 
http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/minicisterna/minicisterna.htm 



questão propõe que o cidadão contemplado tenha redução nas contribuições 

fiscais pagas ao município. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Pesquisas indicam que em uma casa com 4 moradores a descarga 

sanitária  é acionada em média 16 vezes ao dia 5.  Cada acionamento consome 

em média 30 litros de água potável, sendo assim 480 litros ao dia. Na 

população analisada6,a descarga sanitária é acionada em média 12 vezes e o 

consumo médio de 360 litros por dia em cada residência. Supondo que 25% 

dessas residências se enquadrarem no projeto proposto seriam 

aproximadamente 3.055 casas economizando 1.099.800 litros de água potável 

ao dia. 
Quadro 1 - Cronograma de Atividades 
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5  Ver PURAE (Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações) 
>http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/purae_derosso.pdf> 
 
6Somando a população de todos os municípios integrantes da AMUNORPI teremos 311.263 
habitantes distribuídos em 12.219 domicílios, o que daria 311.263 habitantes por residência. 
Ver Cadernos Municipais. IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico.>www.ipardes.gov.br> 
 
 

Período        Atividades            

07/13 09/13 12/13 02/14 04/14 08/14 
   Revisão Bibliográfica e 
levantamento dos custos e 
benefícios da proposta 

 
x 

 
x 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    Apresentação da Proposta e 
plano pedagógico junto á 
Amunorpi e Sanepar  

    
X 

  

    Revisão do Plano 
pedagógico      X  
     Entrega de Plano 
Pedagógico e de um Relatório 
junto á Amunorpi e a Sanepar 

     x 


