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1. Resumo 

Atualmente, a maior parte da população da região Sudeste do Brasil vivencia uma 

crise hídrica significativa. Diante disso, medidas de aproveitamento, reuso e controle 

de perdas de água tornam-se cada vez mais necessárias. O estudo da aplicação do 

sistema de captação subsuperficial de águas pluviais proposto é relevante do ponto 

de vista técnico, social e econômico, pois viabiliza o aproveitamento de águas pluviais 

para usos menos nobres, reduzindo assim a demanda do abastecimento de água 

potável. Estima-se que 20% a 30% do consumo diário de água de um indivíduo tenha 

como finalidade usos não potáveis. Devido à sua capacidade de retenção, pode-se 

citar também a contribuição deste sistema no que se refere ao amortecimento do pico 

de enchente das chuvas, o que garante que a água da chuva infiltrada não seja 

despejada imediatamente nas vias públicas, minimizando os problemas de 

inundações dos centros urbanos e atendendo assim uma das exigências da lei 

estadual paulista nº 12.526, DE 02 DE JANEIRO DE 2007. 

2. Introdução 

A água é um recurso natural indispensável para a sobrevivência dos seres vivos e, 

além disso, é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma população.  

Apesar da aparente abundância deste recurso apenas 2,53% da água é doce e, 

atualmente, só é viável economicamente o abastecimento público com esse tipo de 

água. Dos 2,53% de água doce, cerca de 68,70% encontra-se em geleiras e 

coberturas permanentes de neve e 31,01% estão confinados nos aquíferos. Portanto, 

restam apenas 0,29% da água doce que podem servir ao consumo. Este cenário 

comprova que a água é um recurso natural bastante limitado. 

Tendo em vista essa quantia mínima de água disponível para aproveitamento 

humano, é de essencial importância saber aproveitar esse recurso e otimizá-lo ao 

máximo. O consumo residencial é mantido por apenas 14% da água disponível. Diante 

disto, faz-se necessária a utilização de fontes alternativas para suprir esta demanda.  

Neste contexto, cabe a verificação de um sistema de captação subsuperficial e 

retenção de águas pluviais para que sejam avaliadas suas vantagens, desvantagens, 

bem como a sua viabilidade técnica e aplicação para que as problemáticas citadas 

sejam minimizadas. 



3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade técnica da aplicação de um sistema 

de captação e retenção subsuperficial de águas pluviais para aproveitamento em usos 

não potáveis em habitações sociais. 

Espera-se que, com os estudos realizados no presente trabalho, seja possível estimar 

uma área de implantação do sistema, necessária para atender a demanda per capta 

de água não potável. 

4. Metodologia 

O trabalho se baseia em pesquisas bibliográficas para absorção de conhecimentos 

teóricos, consulta às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

bancos de dados hidrológicos oficiais do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH) para referências de séries 

históricas de chuvas. 

Será desenvolvido o projeto e a construção de um protótipo com o propósito de avaliar 

os resultados do sistema proposto. 

5. Desenvolvimento 

Este trabalho se baseia em conceitos teóricos fundamentais relacionados à 

distribuição e consumo de água e aproveitamento de águas pluviais. Com relação aos 

recursos hídricos são abordados os temas de disponibilidade e classificação de 

consumo. Para entendimento do ciclo hidrológico são estudados os aspectos das 

precipitações, medidas pluviométricas, enchentes e meio de combate às mesmas. 

Para validação do sistema proposto está sendo estudado os tipos de aproveitamento 

de águas pluviais praticados atualmente, bem como suas vantagens e desvantagens.  

Para avaliação da proposta de captação subsuperficial de águas pluviais está sendo 

executado um protótipo, onde serão realizados ensaios cujos resultados serão 

compilados e submetidos à análise crítica dos pesquisadores. 

6. Resultados 

Diante dos fatos, referências e dados expostos neste trabalho, fica evidente a 

importância da cautela na gestão de recursos hídricos. A água é um recurso 

renovável, porém escasso em escala global. Se mal administrado, pode gerar grandes 



transtornos e conflitos nas relações sociais, visto que a água é fundamental à vida do 

homem. Tendo essa ideia como foco, o protótipo mencionado será construído a fim 

de se analisar a viabilidade técnica do sistema inovador de captação e retenção 

subsuperficial de águas pluviais para uso não potável. 

Para perfeito entendimento de todo o processo e parametrização dos resultados, 

ensaios com o solo do protótipo será realizado, obtendo as características principais 

como granulometria, permeabilidade, índice de vazios e demais índices pertinentes. 

Após grande números de ensaios no protótipo, dados serão gerados, compilados, 

discutidos e divulgados a fim de disseminar a relevância do assunto.  
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