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RESUMO 

A preservação do meio ambiente juntamente ao desenvolvimento humano é um 

desafio a ser superado por todos, sendo assim, é preciso termos em mente que 

nossos recursos naturais são finitos. Nessa linha de pensamento, devemos buscar 

soluções sustentáveis como o aproveitamento de água pluvial para fins não 

potáveis. A pesquisa tem por objetivo estudar a viabilidade e os benefícios da 

implementação de um sistema de aproveitamento de água pluvial em um bloco da 

Faculdade Max Planck, para que assim, seja reduzido o consumo de água tratada.  

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso muito importante para a sobrevivência dos seres vivos. Com o 

aumento populacional do planeta e o aumento da utilização de água por industrias, 

pecuária, consumo doméstico, hidroelétricas, etc. Notamos que cada vez mais, 

precisamos encontrar novas fontes desse recurso, de forma que não necessitemos 

tanto de nossas fontes mananciais, afinal elas são finitas. Outro fator que agrava todo 

o cenário é a má distribuição populacional se comparada a distribuição hídrica do 

mundo. No caso do Brasil por exemplo, somos privilegiados por possuirmos cerca de 

12% de toda água potável do mundo, sendo o país com a maior reserva hídrica do 

mundo. Porém, segundo GHISI (2006 apud MARINOSKI, 2007), temos um exemplo 

de má distribuição dessa água ao compararmos a disponibilidade de recursos hídricos 

da Região Sudeste do Brasil, que possui apenas 6% do total nacional, e conta com 

43% do total de habitantes do país, enquanto a Região Norte, que possui a Bacia 

Amazônica, conta com 69% de todo recurso hídrico do país e tendo apenas 8% da 

população brasileira. 

Um relatório divulgado pela ONU (2018), nos alertou de que devido as mudanças 

climáticas e o aumento da demanda de água, até o ano de 2050 cerca de 5 bilhões 

de pessoas (50% de toda população mundial estimada para essa data) serão afetadas 

pela falta de água, chegando a faltar água por pelo menos 1 mês do ano. 

Por essas razões, a busca por novas fontes desse recurso como o aproveitamento de 

água pluvial se torna algo crucial para a sobrevivência dos seres vivos. Visando a 

sustentabilidade, estaremos reduzindo a utilização de água potável, para fins onde a 

não potável corresponderia à necessidade.  



OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é indicar as razões e os benefícios da implementação de 

um sistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis na Faculdade 

Max Planck. Reduzindo assim a demanda de água potável para fins onde a não 

potável seria o suficiente. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto, foram analisados os motivos de se implementar 

um sistema de aproveitamento de água pluvial, seus benefícios e suas possíveis 

utilizações na faculdade. Para isso, foram feitas diversas pesquisas em trabalhos 

acadêmicos, levantamentos de dados sobre a escassez e a má distribuição da água 

no mundo, fazendo que tenhamos que obter novas fontes de para esse recurso. No 

final do projeto, apresentarei o projeto final para a aplicação do sistema na própria 

faculdade. 

DESENVOLVIMENTO 

A água é um dos bens mais preciosos para a vida do planeta, ela é parte fundamental 

no desenvolvimento de todos os seres vivos. É através dela que se formou a 

atmosfera, o clima, a vegetação, a agricultura e as reações celulares necessárias ao 

metabolismo da vida (FERREIRA, 2005 apud Schneider, Barbisan, Benetti 2016). Por 

essas afirmações, vemos a importância desse recurso para a existência e evolução 

dos seres vivos. 

Segundo LOMBA (2011 apud CARDOSO, 2013) o problema por trás da escassez, na 

verdade, é a má administração da água e o mau uso deste recurso que está levando 

a uma perda de qualidade acelerada, especialmente nas regiões intensamente 

urbanizada ou industrializadas, como a Região Metropolitana de São Paulo. A 

abundância deu suporte à ideia de que os recursos hídricos são inesgotáveis, à cultura 

do desperdício, de uso de rios como esgotos, ao crescimento desordenado das 

demandas e à degradação da sua qualidade nas cidades. 

Desta forma, a busca por fontes renováveis de água se torna uma busca cada vez 

mais real e necessária, visto que, segundo a ONU (2018), até 2050 cerca de 50% 

(estimadamente 5 bilhões de pessoas) de toda a população mundial será afetada pela 

falta de água, chegando a ficar pelo menos 1 mês do ano sem água. 



Observando esse cenário e a necessidade de implementação de programas de 

conservação de água e novas fontes desse recurso, a implementação de um sistema 

de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, na faculdade acarretaria na 

diminuição da demanda da água tratada, dentre outros benefícios. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao implementar o sistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis 

no bloco da biblioteca da Faculdade Max Planck, estaremos reduzindo o consumo de 

água tratada para fins como, irrigação da área verde (grande área), lavagem das 

salas, do teatro, da biblioteca, para utilização das descargas dos mictórios e vasos 

sanitários e para outros fins onde não há a necessidade da utilização de uma água 

tratada. Tornando a faculdade uma instituição que utilizaria de fontes renováveis para 

suas atividades rotineiras. 
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