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RESUMO 

Diante da escassez de água potável no mundo, a sociedade, em especial as 

universidades, tem se organizado para encontrar soluções sustentáveis que 

minimizem o problema. A necessidade de uma opção levou ao inicio de um Projeto 

de Iniciação de Científica (IC), num bacharelado de engenharia de uma universidade 

paulistana, com o objetivo de captar e utilizar a água pluvial em habitações 

populares na cidade de São Paulo, para fins não potáveis. O projeto de IC está em 

andamento, e as pesquisas apontam que, com ele, ocorrerá redução no consumo de 

água potável, segurança sanitária da água pluvial utilizada e a não necessidade de 

instalação de bombas, tornando o custo final e de manutenção baixos. 

Palavras- chaves: utilização da água pluvial, baixo custo, sustentável. 

INTRODUÇÃO 

A estiagem ocorrida no triênio 2014-2016, no Brasil, afetou o abastecimento 

de água e provocou uma intensa crise hídrica. O nível de água dos mananciais do 

principal reservatório da Região Metropolitana da cidade de São Paulo, o Sistema 

Cantareira, devido à falta de água, utilizou as reservas técnicas e aumentou o 

volume total do sistema em 29,28%, o que equivale a 287,5 bilhões de m³ de água 

(SABESP, 2016). A preocupação com a escassez e o racionamento de água 

impulsionou o desenvolvimento de projetos de iniciação científica nas universidades. 

Pesquisas realizadas dentro desse tema levaram à conclusão que o 

aproveitamento da água de chuva seria um caminho para a mitigação do problema. 

Segundo Tomaz (2009), o aproveitamento de água de chuva é uma alternativa que 

suaviza o problema da falta d’água, conscientiza e sensibiliza da necessidade da 

conservação da água. Além dessas vantagens, tem-se também um rápido retorno 

dos investimentos para a instalação do sistema de coleta.  

Em decorrência do cenário que a prolongada estiagem instaurou e da 

necessidade de uma alternativa de baixo custo, iniciou-se projeto de IC com o fito de 

desenvolver um sistema de captação e utilização de águas pluviais aplicável em 

habitação popular na cidade de São Paulo, para fins não potáveis.  

OBJETIVOS 
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Projetar um sistema de captação e utilização de águas pluviais aplicável em 

habitação popular, na cidade de São Paulo, avaliando-se os custos e a viabilidade 

para a execução e manutenção do Projeto.  

METODOLOGIA 

A pesquisa se encerra em dois anos letivos, dividida em duas fases anuais.    

- Primeira fase: Levantamento bibliográfico e pesquisa descritiva-explicativa. Análise 

da literatura específica sobre os seguintes temas: captação e utilização de águas 

pluviais e aplicação em residências populares; distribuição de água doce no Brasil e 

ciclo hidrológico; aspectos legais: legislação brasileira e normatizações; necessidade 

de tratamento químico da água, tendo em vista sua utilização e o índice 

pluviométrico médio mensal da cidade de São Paulo. 

- Segunda fase: Criação de projeto de captação e uso de águas pluviais, elaboração 

de um protótipo, construção do reservatório e instalação hidráulica: pesquisa 

intervencionista. Os resultados obtidos na primeira fase colaboram para intervir na 

realidade estudada, propondo as melhores soluções para o projeto.  

DESENVOLVIMENTO 

O padrão de casa para implantação do projeto foi determinado pelo decreto 

Habitação de Interesse Social (HIS), estabelecido pela prefeitura do Município de 

São Paulo pela Lei 13.885 de 25 de agosto de 2004 - Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo do Município de São Paulo, Art. 2º, XXVI, define que a HIS é 

destinada a famílias com renda igual ou inferior a 6 salários mínimos, com padrão de 

unidade habitacional com um sanitário, uma vaga de garagem e área útil de 50 m².  

Segundo o projeto, a água de chuva fluirá para a calha alocada no telhado, a 

1/3 do pé direito. Em seguida escoará para o primeiro reservatório, que funcionará 

como autolimpeza. Deve-se descartar os dois primeiros milímetros de precipitação, 

em razão de essa água inicial limpar as impurezas do telhado, carregar micro-

organismos e poluentes atmosféricos lavando a superfície. Logo após, a água livre 

da sujidade do telhado e da superfície será conduzida para o reservatório das águas 

pluviais. O procedimento de descarte atende à recomendação da NBR 15527:2007.  

O reservatório de águas pluviais será abastecido, por meio de uma instalação 

hidráulica independente. Outra instalação hidráulica independente direcionará a 

água do reservatório para a descarga do banheiro. O sistema comportará a 
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instalação de um reservatório de 500 litros para as águas pluviais e dois para a 

autolimpeza. O sistema não prevê a instalação de bombas, pois a água reservada 

será direcionada para a descarga, por meio da própria Força Gravitacional. As 

instalações hidráulicas independentes seguem as orientações da NBR 5626:1998. 

Figura 1: Esboço do sistema de captação e utilização de águas pluviais. 

 

Fonte: Alunos de Iniciação Científica, 2017. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As pesquisas apontaram que com a execução do projeto ocorrerá redução no 

consumo de água potável, visto que a água de chuva será destinada para fins em 

que não há exigência de potabilidade, como: bacia sanitária, regas de canteiros e 

jardins e lavagens de pisos e carros. O sistema de captação não utilizará bombas, 

fato que deixará o custo final e de manutenção baixos. A segurança sanitária da 

água está garantida, em virtude do reservatório de autolimpeza. Não há leis 

brasileiras e nem decretos a respeito das tarifas de esgotos com o uso da água de 

chuva nos aparelhos sanitários, ou seja, não decorrerá cobrança extra de esgoto.  
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