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1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco principal mostrar-se como uma 

alternativa para o aproveitamento e reuso de água pluviais. Tanto o Brasil, quanto o 

mundo estão sofrendo as consequências pela escassez de água. No Brasil, existe 

muito desperdício, devido a problemas estruturais do sistema e irresponsabilidade do 

usuário quanto ao uso consciente deste recurso que, sem ele, nada conseguiríamos 

fazer, por ser uma das principais fontes de vida e sobrevivência. Tomando esse 

aspecto por base, o foco principal é o de poder analisar, estudar e aplicar soluções 

para que possamos obter uma reserva alternativa de água, esta que se dará de forma 

gratuita e em abundância, graças as chuvas que recebemos. O estudo propõe uma 

análise aprofundada, que se expande desde a análise para o consumo residencial, a 

área de captação que a dada residência possui, assim como fatores fundamentais 

para tratamento dessa água, estabelecidos por normas, além do fato de análise 

quanto a estimativa dos índices pluviométricos e desenvolvimento socioeconômico da 

região escolhida para análise do estudo em questão. A finalidade, após levantados os 

dados é a de verificação da viabilidade de uma possível instalação real do presente 

trabalho, podendo dimensionar o custo da implantação do sistema em estudo, o custo-

benefício, o tempo de retorno, considerados como uma contribuição tanto na 

economia quanto no meio ambiente, em todos os aspectos relacionados, tanto para 

os usuários quanto para os fornecedores de água e o ambiente como um todo. 

Levantados os dados, os cálculos e estimativas, concluímos que o estudo do projeto 

de um sistema de automação hidráulico residencial, torna-se algo viável e 

ecologicamente correto para se aplicar na sociedade. 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o crescente aumento populacional, aliado ao 

desenvolvimento civil e tecnológico, o uso da água para seus vários e extensos fins 

se faz cada vez mais necessário. Porém, há desperdício de água devido ao mal uso, 

assim como pelas características das infraestruturas. A cultura da população, que 

mesmo na atualidade com programas e informações sobre o risco de escassez de 



água, assim como a aplicação de um uso consciente, muitas pessoas não se dão 

conta da necessidade de preservar esse bem tão precioso. 

Segundo Marinoski apud COGERH (2007) “o desconhecimento, falta 

de orientação e sensibilização das pessoas quanto à quantidade de água perdida [...], 

são alguns dos fatores responsáveis pelo desperdício de água, principalmente quanto 

ao desperdício em suas próprias residências.” (2007, p. 8) 

Pensando nesta necessidade, tida como um grave problema, o 

presente trabalho se trata de um estudo acerca do desenvolvimento de um projeto 

que possa automatizar um sistema hidráulico, paralelo ao da rede pública, para que, 

com a aplicação de sensores e atuadores, possam estabelecer etapas de critério para 

a reorientação das águas captadas, afim de serem aplicadas em funções domésticas 

e para fins nobres, pelo controle centralizado em um micro controlador. 

3. OBJETIVO 

 

Comprovar a eficiência e viabilidade para aplicação do estudo, assim 

como poder melhorar as plataformas e componentes, aprimorando a funcionalidade e 

minimizando os encargos do projeto. 

A busca pelos conceitos e estudos se embasam na razão entre a 

aplicação do protótipo com o seu custo-benefício, pois a intenção é desenvolver um 

sistema que seja útil e ao mesmo passo, atrativo aos contribuintes. 

Sendo assim, a confecção deste dispositivo acoplado à uma 

tubulação paralela à da rede pública tem o intuito de analisar a eficiência, as 

vantagens e possíveis desvantagens que o presentes trabalho propõe, verificando se 

poderá suprir a demanda, se será atrativo e se trará economia e preservação do bem. 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada à execução do presente trabalho consiste em 

pesquisas de cunho dissertativo e descritivo, utilizando referenciais bibliográficos 

/teóricos encontrados em Livros, Monografias, Artigos, Periódicos, Blogs, Internet. 

Com os conhecimentos adquiridos durante a graduação e também em conceitos 



adquiridos de forma extracurricular, foram levantados todos dos dados pertinentes à 

aplicação do estudo do projeto de automação hidráulico residencial. Além das 

Pesquisas Bibliográficas, serão levantados Estudos de Caso, e estudos para a 

realização de Experimentação para servirem de base à efetividade do protótipo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto de automação hidráulica residencial consiste em várias 

etapas de estudo. Para serem levantados todos os dados pertinentes quanto à 

aplicação do estudo, foram feitas visitas à órgãos públicos, meteorológicos, 

laboratórios, entre outros. Além de tudo, há normas e diretrizes que regem e 

determinam qual deve ser a qualidade da água para consumo humano, assim como 

os métodos necessários para se obter os resultados desejados. 

Primeiramente foi estudado quais fatores implicam para que a água 

seja usada para fins potáveis ou não. A Portaria 2.914 determina os parâmetros que 

a água deva apresentar para que esteja apta ao consumo humano, conforme segue 

na Tabela 1, logo abaixo. 

Tabela 1 – Parâmetros de Potabilidade de Água (Portaria 2914) 

Turbidez Cristalina - ≤ 0,5 uT (1) 

Cor Incolor - Cor aparente - ≤ 5 uH (2) 

Odor Inodora 

Sabor Insípido 

Sólidos em Suspensão Ausente 

Condutividade Elétrica De 10 a 100 uS/cm (3) 

pH De 6 a 9 

Escherichia coli Ausente 

Coliformes totais Ausente 

(1) Unidade de Turbidez. 

(2) Unidade Hazen (mgPt-Co/L). 

(3) Unidade Siemens 

Fonte: Autor, 2016. Baseado na Portaria 2.914. 

Após ter sido determinada estas classificações para garantir a 

potabilidade da água, fez-se necessário um estudo de levantamento de dados 

pluviométricos para supor uma viabilidade quanto ao nível de chuva que temos. Isso 

é e sempre será relativo quanto à localidade, devido aspetos climáticos, geografia, e 

tendências de espaço, mas podemos ter como base para levantar os cálculos, afinal, 

sempre choverá mas a questão principal é estimar quanto se pode chover. A seguir, 



na Tabela 2 é exibido dados registrados pela estação meteorológica da Casa da 

Agricultura de Nhandeara, interior do Estado de São Paulo, como segue. 

Tabela 2 – Média de precipitação na cidade de Nhandeara  

Mês 2012 2013 2014 2015 Méd.  p/ Mês 

Janeiro 229 167 102 241 184,75 

Fevereiro 76 230 155 183 161 

Março 86 172 109 268 158,75 

Abril 134 110 25 40 77,25 

Maio 98 62 28 125 78,25 

Junho 178 54 0 17 62,25 

Julho 7 15 66 76 41 

Agosto 0 0 0 7 1,75 

Setembro 97 65 144 159 116,25 

Outubro 40 44 80 140 76 

Novembro 186 91 231 238 186,5 

Dezembro 240 128 197 133 174,5 
TOTAL (Média 
Acumulada) 

1.371 1.138 1.137 1.627 1.318,25 

Fonte: Casa da Agricultura de Nhandeara 

Além de determinar os registros das incidências de chuva para a 

cidade modelo, foi considerado as análise físico – químicas que a mesma possa 

apresentar. Foi realizado na madrugada do dia 21 de Maio de 2016 uma coleta de 

água da chuva. Não chovia desde o dia 16 e então foi realizado o procedimento de 

coleta. Os baldes nomeados com a letra “A” foram aqueles que ficaram dispostos 

debaixo de um beiral, em tempos consecutivos e os nomeados com a letra “B” foram 

aqueles que ficaram ao ar livre. Abaixo, na Tabela 3 é demonstrado o resultado da 

análises mais importantes para funcionamento do estudo. 

Tabela 3 – Coleta da chuva do dia 21 de Maio de 2016 

Classificaçã
o da coleta 

Horário (h:min) 
Análises em Laboratórios 

SABESP UNIFEV 

Início Término NTU pH NTU pH Cond. [mS/cm] 

A1 00:34 00:36 26,5 6,02 25,4 6,1 39 

A2 01:00 09:28 2,39 6,12 2,28 6,12 10 

B1 00:34 00:38 9,97 6,4 9,95 6,37 48 

B2 00:38 00:42 8,83 6,42 8,83 6,42 42 

B3 00:42 00:52 8,89 6,35 8,89 6,35 41 

Fonte: Autor, 2016 

Referente agora ao consumo de água de cada residência, de acordo 

com a SABESP de Nhandeara, existe uma vasta gama de consumo por ligação, 



porém, a maior faixa de consumo se compreende de 11 a 20 metros cúbicos, isto é, 

até 20.000 litros de consumo de água, como segue na Tabela 4, a seguir. 

Tabela 4 – Faixa de consumo de água por ligação 

Consumo 
(M³) 

Quantidade 
Ligações 

Valor (R$) 

 C ≤ 10 1965 22,38 | 17,65 

10 ≤ C ≤ 20 1442 3,12 | 2,47 

21 ≤ C ≤ 30 271 4,80 | 3,83 

30 ≤ C ≤ 50  76 4,80 | 3,83 

C > 50  25 5,74 | 4,57 

Fonte: SABESP – Nhandeara – SP 

A SABESP realiza as cobranças de acordo com os valores 

consumidos. Mesmo que o contribuinte não use água, ele pagará a taxa mínima de 

água que é R$ 22,38 e a taxa de esgoto, referente à R$ 17,65. Acima do consumo de 

10m³, são acrescidos outros fatores de cálculo por m³. Observamos na tabela acima 

que a maioria da população possui um consumo de 0 a 20m³ de água no mês. Adotará 

essa faixa, com limite nos 20m³ de água consumida para servir de base ao cálculo 

sendo considerado um dos parâmetros necessários para o estudo de viabilidade do 

projeto. 

Se para estimativa exemplificarmos uma família com cinco 

integrantes, donde o consumo mensal da mesma alcance os 20 m³, e se dividirmos 

esse total de água pelos cinco moradores, chegaremos num uso mensal individual de 

4.000 litros de água. Assim, dividindo esse valor por 30 dias, chegaremos ao valor de 

133,34 litros de água consumidos por cada integrante da família num único dia. 

Agora, outro aspecto a ser estimado é a área de cobertura que a 

residência possui. Considerando que essa família seja abrigada por uma cobertura de 

200 m². Dado esse valor, podemos agora determinar quanto esse telhado poderá 

armazenar de água pluvial, baseado nas incidências de chuvas dos últimos quatro 

anos, de acordo com o que segue na tabela 2. 

É sabido que 1 mm³ equivale a 1 litro, pois, em 1 m² de área, existe 

uma lâmina de 1 mm de espessura, o que nos dá a relação de volume. Portanto, 

analisando que essa lâmina de 1mm de água, equivale a uma camada da unidade de 

área portanto, para cada metro quadrado, consegue-se armazenar 1 litro de água. Se, 

em março de 2015 por exemplo, onde fora registrado o maior índice de chuva, cerca 



de 268 mm de precipitação, calcula-se que o telhado de 200m² possui capacidade 

para armazenar um total de 53.600 litros de água, nesse único mês. Sendo assim, se 

determinarmos um consumo residencial médio de 17 m³ de água, essa família 

conseguirá ter água por pelo menos 3 meses, aparentemente, sem gasto algum da 

água vinda da rede pública, apenas usaria o sistema de esgoto. 

Se fizermos esses cálculos e ainda, se fizermos uma média da 

quantidade que precipita de chuva durante o ano, por exemplo em 2015, calcula-se: 

1.318,25 (acumulado) / 12 (meses), onde chegaremos a uma média de 

aproximadamente 110 mm por mês. Novamente reforçando a ideia, caso a família 

consuma 20 m³/mês, ela teria água gratuita da chuva para usar pelo ano todo pois, 

110 mm (média por mês) x 200 m² (área captação) = 22 m³ de água armazenada por 

mês. Por mais que não chova em dias programados e esses valores são os resultados 

de análises todos os dias, está comprovado que teríamos água suficientemente para 

ser armazenada para que pudéssemos usá-la durante o ano todo, sem utilizar a rede 

pública de fornecimento de água. Lembrando que essas análises são relativas, pois 

cada região possui aspectos diferentes, assim como o consumo familiar, a quantidade 

de pessoas e a área de captação. 

A seguir, conduziremos a explicação do funcionamento do projeto, 

sendo demonstrados todos os critérios e etapas para eficácia do mesmo. Ao início da 

precipitação, a válvula solenoide A estará normalmente fechada e, acima dela estará 

o condutivímetro. O Condutivímetro é usado pois, quando a água apresenta 

substâncias dissolvidas, possui uma capacidade de condução de corrente maior. 

Portanto, as primeiras chuvas possuirão essa característica. Após isso, lava-se o 

telhado e a água teoricamente estará mais limpa. Quando o condutivímetro detectar 

uma condutividade menor (parametrizada pelo/no microcontrolador), a mesma abrirá 

a válvula solenoide, permitindo que passe pelo filtro de carvão ativado uma água mais 

limpa pois, o filtro auto limpante se encarregara de eliminar grande parte das 

impurezas que desceram do telhado pela tubulação. 

Enquanto a água é filtrada e desce para a cisterna, há um sensor de 

fluxo de água em série com a tubulação. Esse sensor contabiliza a quantidade em 

litros de água que está passando por ele. Parametrizado a este, está o dosador 

automático de cloro, que injetará cerca de 15 mL de hipoclorito de sódio a 10% de 

cloro ativo para cada 1000 litros de água que entrar na cisterna. A água já estará em 



movimento, assim como a mistura do cloro à ela. Após essa ocorrência, os sensores 

de níveis de boia que serão os responsáveis pelo acionamento e desligamento do 

motor de recalque. De acordo com as prioridades, se a cisterna tiver água e caixa 

estiver vazia, aciona o motor. Quando a caixa encher, desliga o motor. Se ambas 

estiverem vazias, não liga o motor. 

Logo, quando chegar na caixa d’água elevada, já filtrada e tratada, 

esta terá seu rumo final. O sensor de nível desta caixa conversará com duas válvulas 

solenoides B e C pois, sempre quando haver água no sistema, a válvula solenoide 

será energizada e se manterá assim até quando tiver água no sensor mais baixo da 

caixa, abrindo seus contatos, permitindo assim a passagem de água, onde, por 

intertravamento, inverterá os contatos da válvula solenoide C, responsável pela água 

da rede pública, fechando seus contatos e impedindo que essa água circule pelos 

usos terminais. A seguir, temos exposto, na Figura 1, o exemplo esquemático da 

construção do projeto. 

Figura 1 – Representação do Projeto de Automação 

 

Abaixo, na Tabela 5, é feito o orçamento para implantação do sistema. 

 



Tabela 5 – Orçamento para implantação do sistema 

ORÇAMENTO 

Itens Referência Qtdade Unid 
Valor Unit 

(R$) 
Valor Total (R$) 

Pré-Filtros LIVRE 2 m 14,00 28,00 

Filtro Carvão LIVRE 1 unid 350,00 350,00 

Tubulação e afins LIVRE 15 m 20,00 300,00 

Cisterna 20.000 L LIVRE 2 unid 2799,00 5598,00 

Caixa D´'água 2.000L LIVRE 1 unid 800,00 800,00 

Condutivímetro MECÂNICO 1 unid 270,00 270,00 

Fluxo de água USINAINFO 1 unid 45,00 45,00 

Boia eletrônica LIVRE 1 unid 120,00 120,00 

Válvula solenoide LIVRE 3 unid 33,00 99,00 

Moto bomba ELÉTRICARIO 1 unid 179,00 179,00 

Bomba Dosadora  LIVRE 1 unid 730,00 730,00 

Microcontrolador LIVRE 1 unid 40,00 40,00 

Total R$ 8.559,00 

Fonte: Autor, 2016 

Considerando que essa família pague apenas de conta de água (exceto esgoto) um 

valor de R$ 120,00/mês, para encontrarmos o custo benefício da implantação do 

projeto, já que o mesmo se manterá durante o ano todo, economizaremos ao final do 

ano, em média, R$ 1.440,00. Dividindo Orçamento/Economia – (8.559 / 1440), 

teremos 5,9 anos para termos o retorno do projeto implantado. 

6. RESULTADOS 

 

Conclui-se que a aplicação do projeto é efetiva, tendo em vista seu 

baixo custo, ótimo valor agregado e benefícios de longa data. Além de economizar 

financeiramente, estaremos contribuindo para a preservação da água no Planeta. 

Portanto, o estudo confirma a viabilidade do projeto, pagando-se em 

6 anos e garantindo água para o ano todo.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Obviamente que a criação de sistemas inteligentes não garantirão a 

preservação do bem natural, mas possuem o intuito de estimularem as pessoas a 

investirem em tecnologias e economia de recursos, financeiros e naturais. 



Manter os bons hábitos de escovar os dentes, tomar banho, cozinhar, 

lavar roupa entre todos os outros com a torneira fechada, ainda é um dos melhores 

dizeres, além de investir em dispositivos economizadores de água, como torneiras 

com arejadores, chuveiros econômicos (3 l/min), válvulas de menor vazão, entre 

outros sistemas que auxiliem na economia de água. 

Tem-se como propósito futuro o melhoramento desta ideia pioneira, 

podendo desenvolver aplicativos para smartphones, PC’s, periféricos, entre outros 

para que os usuários possam tem total controle do que gastam e segurança nas 

instalações, podendo verificar se há defeitos e demais situações. 
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