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Captação, manejo e uso da água da chuva em praças adaptadas ao clima 

tropical de altitude no Estado de São Paulo. 

 

1 Introdução 

A água é um dos recursos naturais mais usado e o mais desperdiçado e 

com o aumento da população e consequentemente do perímetro urbano da 

cidade, isso gera uma demanda muito grande de água potável, que em anos 

poderá se esgotar se não usarmos de forma consciente. Na maioria das cidades 

de pequeno a médio porte a pratica da reutilização da água está longe de ser 

algo em discussão, por não ser a falta da água um problema comum entre os 

habitantes, diferente de algumas capitais, que em meses de seca enfrentam o 

racionamento da água potável.  

Uma das soluções encontradas para diminuir ou tentar amenizar esse 

problema é a captação de águas pluviais tanto nas residências, quanto em áreas 

públicas já consolidadas pela cidade como é objetivo dessa pesquisa, assim, 

diminuindo o consumo de água potável para fins de limpeza, irrigação, e com 

isso aumentando a eficiência da drenagem urbana, diminuindo e prevenindo as 

causas de enchentes, nesse modo, a água captada poderá abastecer as casas 

e industrias para fins como lavagens de calçadas, irrigação de jardim e da praça, 

processos industriais e outros. 

 

1.1 Objetivos Gerais 

 

Desenvolver um estudo de métodos e técnicas de captação, 

armazenamento, tratamento e manejo das águas pluviais que poderão ser 

implantadas em áreas públicas como a praça, aplicando-se em projeto para a 

Praça Nova Cohab, localizada na cidade de Avaí. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

Descobrir dados da área como o volume de chuva por ano, a quantidade 
de água que poderá ser captada pela praça e a sua capacidade de 
armazenamento e distribuição, gerando dados de comparação entre métodos 
tradicionais já implantados e os dados obtidos com a implantação desse recurso. 

 

1.3 Justificativa 

 



De modo a conscientizar e estimular a população sobre as vantagens do 

reaproveitamento da água pluvial e os benefícios para o planeta, melhorando o 

ambiente urbano e evitando problemas futuros como enchentes, erosão 

causados por fortes chuvas, acidentes e desabamento. O numero de água da 

chuva que é desperdiçado apenas indo para esgoto, podem ser captados e 

reutilizados para fins de uso doméstico e industrial, diminuindo os custos em 

contas de água e preservando os recursos hídricos.  

 

Revisão de Literatura 

2.1 Viabilidade do aproveitamento de água de chuva em zonas urbanas: 

Estudo em Minas Gerais 

‘’ pode-se perceber que o volume a ser descartado para que as águas de chuva sejam 

aproveitadas, é variável em função de cada parâmetro. De uma maneira geral, as águas 

captadas por telhas metálicas, localizadas na região da Pampulha, local menos exposto à 

poluição em relação à região central de Belo Horizonte, apresentaram qualidade que atendia 

muitas vezes, ao padrão de potabilidade do Ministério da Saúde.’’ 

 Mostra que com a escolha certa dos materiais que terá contato com a 

água, que irá fazer o transporte e armazenamento, mantém a qualidade da água 

captada, melhorando os seus benefícios para a área que será implantada, não 

precisando de muitos recursos para a purificação da água que poderiam ser mais 

caros e de difícil acesso para certos locais. 

 

2.2 Potencial de reuso de água no Brasil: Agricultura, indústria, municípios, 

recarga de aquíferos 

‘’Através do ciclo hidrológico a água se constitue em um recurso renovável. Quando reciclada 

através de sistemas naturais, é um recurso limpo e seguro que é, através da atividade antrópica, 

deteriorada a níveis diferentes de poluição. Entretanto, uma vez poluída, a água pode ser 

recuperada e reusada para fins benéficos diversos. A qualidade da água utilizada e o objeto 

específico do reuso, estabelecerão os níveis de tratamento recomendados, os critérios de 

segurança a serem adotados e os custos de capital, operação e manutenção associados. As 

possibilidades e formas potenciais de reuso dependem, evidentemente, de características, 

condições e fatores locais, tais como decisão política, esquemas institucionais, disponibilidade 

técnica e fatores econômicos, sociais e culturais.’’ 

 A água pode ser reutilizada em todos os seus níveis de poluição, 

caracterizando o uso recomendado para cada nível, e o tratamento da mesma 

ser feito com os recursos disponíveis, mostrando que é possível a sua 

reutilização em escalas maiores como em áreas urbanas, podendo inserir a 

população nesse processo, inserindo-a na cultura da cidade. 



2.3 Infraestrutura verde: Uma estratégia paisagística para a água urbana: 
estudo em Oregon e Washington 
 
‘’ Desse modo, a infraestrutura verde pode ser vista como uma tapeçaria formada por uma 
variedade de espaços abertos, dentro e ao redor de uma cidade.  Na escala regional essa rede 
de espaços é composta de parques, corredores verdes e espaços naturais preservados; e, se 
forem enraizados nos princípios sólidos da ecologia da paisagem e do planejamento de bacias, 
esses espaços livres tradicionais podem ser a base para um sistema de infraestrutura verde.’’ 
 

 Além de sua funcionalidade especifica como a contensão e escoamento 
das águas, pode ter outras funções como a melhora do conforto térmico do local 
pelo aumento da vegetação, aumentando o número de espécies, melhorando a 
temperatura ao seu redor, tornando um local de permanência da população. 
Trazendo a sensação de natureza em meio a área urbana. 
 
 Metodologia 
 

A. Etapa de leitura e estudo 
 

Nesta fase desenvolver a leitura de artigos e livros sobre praças 
sustentáveis, como funcionam e as características que as definem. 
 

B. Etapa de estudos climáticos 
 

Desenvolver pesquisas sobre o clima local, meses com a maior 

incidência de chuvas e o volume de água por m², gerando uma tabela com 

valores que servira de base para o dimensionamento dos equipamentos de 

contensão e armazenamento. 

C. Etapa de visitas 
 

Nesta etapa será realizada visitas a parques, praças que já utilizam esse 
meio de drenagem para uma melhor compreensão de como funciona e realizar 
pesquisa de campo, visando seus prós e contras. 

 
D. Etapa de conclusão 

 
Nesta etapa concluir pesquisas e estudos e diante de seus resultados, 

gerar uma tabela de dados com valores do volume de chuva em cada época do 
ano e a capacidade da Praça Nova Cohab em armazenamento e distribuição 
dessa água captada durante todo o ano. 
 

Materiais 
 
E. Livros e artigos 

 
Utilização da internet, livros e revistas que contribua com a etapa de leitura 

e estudo. 
 

F. Câmera fotográfica 



O uso de fotos da área durante o processo de estudo e projeto é 
necessário para um melhor entendimento de suas necessidades. 

 
G. Programas computacionais 

 
- Excel 2016 

   
  Elaboração de planilhas e tabelas com levantamento de dados 
  
 - Word 2016 

 
 Elaborar textos de pesquisa e gráficos de levantamento da área 

 
 - Revit Architecture 2015 
 
  Plataforma BIM, a fim de desenvolver projeto da praça a partir de 
plantas, cortes, elevação e modelagem tridimensional 
 
 
4 Resultados Esperados 
 
 Com os resultados obter um projeto de uma praça que possa reaproveitar 
toda a água de chuva que for coletada, podendo beneficiar a população ao seu 
redor, melhorando a qualidade de vida e qualidade urbana. Gerando um modelo 
que possa ser implantado em vários pontos da cidade para que todo o perímetro 
urbano pode se beneficiar desses recursos, tabela com valores que podem ser 
usados como base em outras cidades, transformando as cidades mais eficiente 
e consciente com o uso correto da água. 
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