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RESUMO 
 

Os processos de captação, tratamento e reutilização de água da chuva 

são entendidos como possibilidade de economia de água potável, uso 

consciente e sustentável de água, com perspectiva ambiental e financeira. O 

presente estudo se volta para a utilização de um sistema automatizado para 

manuseio de um sistema de captação de água pluvial, utilizando os conceitos 

de automação industrial e de tecnologia do Arduino, seguindo normas de reuso 

e critérios de qualidade previstos em norma vigente. Os resultados obtidos 

possibilitaram compreensão do mercado e análise de viabilidade da 

implementação desta tecnologia. Conclui-se que a implementação deste 

sistema é um atrativo nos cenários doméstico e industrial, justificada pela atual 

escassez hídrica do estado de São Paulo, baixo custo e facilidade no manuseio 

do sistema ao consumidor final. 

 

INTRODUÇÃO 

 A água é considerada vital para estrutura da natureza, constituindo 

grande parte de tudo presente na mesma, as variações geográficas, 

pluviométrica e climáticas, sendo responsável pela regeneração dos lagos, rios, 

desertos, mares e outras identidades ambientais. Diante de tal proporção, se 

faz necessária a preservação da água; preocupação negligenciada há alguns 

anos, em que a água era entendida como recurso em abundância no mundo. 

Estima-se que, atualmente, a quantidade total de água na Terra seja de 1.386 

milhões de km³, sendo 97,5% do volume total formado por oceanos e mares, e 

somente 2,5% constituído por água doce (TELLES; COSTA, 2010).  

Sendo fonte natural de sobrevivência da vida humana, sua preservação 

se faz primordial e grande desafio para a sociedade; cenário em que se 

destaca a captação de água de fontes naturais, como a chuva. Conforme 

divulgação da Organização das Nações Unidas, são necessários, 

aproximadamente, 110 litros de água por dia para atendimento de suas 

necessidades em geral, entretanto, no Brasil, o consumo médio é de 200 litros 

por dia (SABESP, s.d.). 

Tendo em vista o elevado consumo de água em residências e industrias, 

e da possibilidade de reutilização desta água por meio de processos de 



captação e tratamento, verifica-se a importância da utilização de metodologias 

e elementos de automação para potencializar e otimizar os sistemas de 

tratamento e atrair novos adeptos a essa ação ambiental. Entende-se que para 

técnicas de âmbito ambiental, tal como no reuso de água, o conceito de custo-

benefício deve ser superado, visando benefícios e continuidade do 

desenvolvimento humano (TELLES; COSTA, 2010). 

 

OBJETIVO 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo se volta para o 

aperfeiçoamento do manuseio de um sistema de captação de água de chuva 

por meio de utilização de automação, visando a identificação do perfil de 

mercado de captação da água, a análise da viabilidade da implementação 

desta tecnologia e o consumo consciente e sustentável da água. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando dados recentes da SABESP e CETESB é fato a escassez 

hidrica, e necessário um melhor aproveitamento de água em todas as suas 

aplicações. 

Através da programação de um sofware livre, utilizando uma placa 

arduino, será feito a automação para destinar e melhor aproveitar as águas 

provenientes da chuva. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O produto consistirá na automação do aproveitamento de água de 

chuva, composto por um arduino de microcontrolador, programação e conjunto 

de válvulas solenoides, que será de fácil montagem junto ao painel elétrico do 

sistema de tratamento de água automático, que é de responsabilidade da 

empresa que realizou a venda do projeto ou propriamente do cliente que 

instalou a captação de água com tratamento de acordo com as normas 

brasileiras vigentes 

O fluxograma, presente na figura 2, indica a sequência de etapas após a 

captação da água pelo telhado e calhas, escoando por gravidade para o 

primeiro reservatório, seguido de uma bomba centrifuga que pressurizará a 

água com uma força necessária para passar pelo sistema de filtro e chegar ao 



reservatório de água tratada que na saída recebe a automação, na qual o 

usuário decide para qual aplicação ele destinará a água pelo computador, sem 

ter o contato manual com válvulas. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com a utilização do arduino foi possível viabilizar o sistema para todos 

os envolvidos, de modo que o consumidor realiza baixo investimento e utiliza  

ferramenta de fácil manuseio, com microcontrolador versátil, que permite a 

instalação de novos sensores para modificação do nível de automação. 

A implementação do projeto proporciona otimização de tempo, sendo um 

grande atrativo, a tendência é que todos os processos tanto domésticos quanto 

industriais sejam automatizados. Sua aplicação será um diferencial para 

empresas que comercializam sistemas de tratamento de água e escritórios de 

engenharia, uma vez constatado que o cliente final irá ter a comodidade de 

definir qual o destino da sua água de aproveitamento de água de chuva sem ter 

contato direto com o sistema, sendo mais ágil e seguro, evitando algum 

possível acidente ao manusear as válvulas.  
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