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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo elucidar as pessoas de que a água não é um recurso 

renovável e inesgotável, pelo menos da maneira como se entendia desde outrora, pois, 

atualmente, devemos levar em conta o crescimento da população, o aumento da demanda de 

água pelas indústrias, a poluição dos recursos hídricos. Ou seja, uma somatória de fatores que 

nos atenta ao risco de escassez da água, razão pela qual procura-se concientizar as pessoas 

para que tenham um consumo mais racional da água e até mesmo buscar maneiras de 

reaproveitá-la. E, amparado neste raciocínio, é que se propõe a divulgação da captação de 

água da chuva pelos telhados, obtendo assim o aproveitamento de uma água que seria 

desperdiçada em favor de um benefício, já que esta pode ser usada onde não haja necessidade 

de água potável,como: descargas sanitárias, lavagem de carros, roupas e pisos. Enfim, através 

de um mecanismo de baixo custo, pode-se obter a redução do impacto ambiental, social e 

econômico. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento Água de Chuva. Captação de Água da Chuva. Aproveitamento de 

Água Pluvial.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A água é elemento essencial à preservação da vida humana, no entanto, o homem a 

trata como um bem inesgotável, utilizando-a frequentemente de maneira não racional. Com o 

aumento da demanda pelo crescimento populacional e consequentemente problemas de 

fornecimento e qualidade dos recursos hídricos, cresce o risco de escassez da água. Dessa 

forma, é importante também a concientização das pessoas em relação a utilização desse 

recurso e a busca por novas fontes para o abastecimento. Uma das soluções em estudo para 

aumentar a oferta de água para as edificações é o aproveitamento da água de chuva através da 

captação pelo telhado. Esta se apresenta como uma boa alternativa, visto que além de reduzir 

o consumo de água potável, ainda surge como uma medida de prevenção contra as enchentes, 

pois toda água captada será um volume a menos no sistema de drenagem urbana. 

Outro benefício observado é que essa água pode ser tratada e se tornar potável, porém 

no estado em que se encontra já é possível utilizá-la em descargas sanitárias, lavagem de 

roupa, carros, pisos, e irrigação de jardins, proporcionando assim enorme economia. Essa 

forma de aproveitamento tem apontado ser viável por ser uma alternativa eficaz e de baixo 

custo, pela sua simplicidade ao dispensar uso de altas tecnologias. Esse processo consiste 

basicamente em coletar a água da chuva precipitada sobre o telhado e direcionar o 

escoamento das calhas a uma tubulação simples de PVC até o reservatório, onde ficará 

armazenada para seu uso. 

Através de uma revisão crítica, busca-se comparar diferentes pesquisas e seus 

respectivos resultados visando a informação e conscientização da população sobre o custo 

beneficio e necessidade da implementação de um sistema de aproveitamento de água da chuva 

em prol de um futuro sustentável. Em função disto é que se objetiva pesquisar e compreender 

o processo de captação da água de chuva para fins domésticos, observando e analisando a 

viabilidade de implementação do sistema em residências de forma a apresentar a economia de 

consumo, além de redução do impacto ambiental e sociais. Sendo assim, que buscando 

entender o papel que a engenharia de produção pode contribuir para esse contexto, promoverá 

como objetivos mais específicos a conscientização sobre a preservação da água como recurso 

hídrico não renovável; demonstrará a necessidade da conservação da água potável, 

contribuindo para evitar a escassez de água futura; identificar a contribuição sobre a redução 

de enchentes; e ainda descrever os benefícios do reaproveitamento da água de chuva. 



Em função destas razões que este estudo se fundamenta no seguinte problema 

ambiental: a escassez de água doce. Essa questão é gerada pelas seguintes causas, dentre 

outras: a ideia de abundância da água, considerada por longo tempo como um recurso 

renovável e inesgotável, promovendo o seu uso não racional; o crescimento populacional 

levando ao aumento da demanda de água per capita e a degradação ambiental, também 

entendida como a poluição dos recursos hidricos pela industria e governos. 

Segundo Shiklomanov (1998), 97,5% de toda água do planeta está no mar e os 2,5% 

restantes é água doce, sendo que apenas 0,3% desses é renovável através de ciclo hidrológico. 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2007) acrescenta que o Brasil utiliza, em média, 61% da 

água no setor agrícola, 18% no setor industrial e somente 21% para o consumo humano. 

Portanto é notória a urgência de se pesquisar e investigar as melhores alternativas para 

o uso sustentável da água potável. A exemplo desse modelo de captação de água da chuva que 

visa poupar a água potável no uso doméstico em situações que seria perfeitamente dispesável, 

visto que esse processo segundo Tomaz (2007) proporciona uma economia de até 50%. 

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Brasil, é um dos países mais ricos em água doce do planeta, com cerca de 12% do 

total mundial (ANA, 2018). Essa informação de imediato pode trazer um certo conforto, no 

entanto, as cidades enfrentam crises de abastecimento, fato este se dá pela razão dos recursos 

hídricos estarem distribuídos de forma desproporcional. Segundo Neves (2007), a Região 

Norte detém 70% desta água contra os outros 30% para abastecer o restante do país onde 

estão concentrados 93% da população. A figura 1 traz uma visão mais objetiva onde podemos 

ver por exemplo a região sudeste com o maior índice de população e, entretanto, aparece com 

o segundo menor volume hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Volume dos recursos hídricos X área territorial e população das regiões Brasileiras. 

 
Fonte: Manual de educação (2005) 

 

Somando esse fato ao crescimento populacional que aumenta o consumo e 

consequentemente a poluição, caminha-se para uma real crise de escassez, além ainda do 

descaso já que os índices de perda da água tratada nas redes de distribuição variam de 40% a 

60%, enquanto que em países desenvolvidos estes valores caem para 5% a 15% 

(REBOUÇAS, (2003). 

Dentre os usuários da água estão o setor elétrico, a indústria, o saneamento, a 

irrigação, a navegação e o meio ambiente, consistindo esse último no direito da sociedade em 

preservar os recursos naturais (GRANZIERA, 2000). 

 

Figura 2 - A utilização de água na agricultura. 

 

Fonte:  Ruralbook – CNA (2018) 

 



 Destes, o setor agrícola é o principal responsável pelo consumo de água dentre os 

grupos de demanda, chegando a 60% do consumo total. Esse valor representa o índice 

brasileiro e corresponde com a média mundial (CARMO et al., 2007). 

Diante da problemática da escassez hídrica, aumenta também a necessidade de buscar 

meios de preservar a água potável (ANNECCHINI, 2005). Segundo Rebouças (2008), o uso 

inteligente da água seria a única solução para essa questão. Annecchini (2005) apresenta duas 

opções: a dessalinização da água do mar e o aproveitamento da água da chuva. 

Considerando a última opção, faz-se necessário, portanto, compreender melhor o 

fenômeno de renovação das águas, que é dado pelo mecanismo de circulação, chamado de 

ciclo hidrológico. Esse ocorre devido inicialmente à energia solar, que transforma parte da 

água de oceanos, rios, lagos e a umidade do solo em vapor. Esse sobe à atmosfera e se 

transforma em nuvens. Motivada pela energia gravitacional, a água retorna ao solo por meio 

das chuvas, neblina e neve e alimenta rios e aquíferos, conforme figura 3. (REBOUÇAS, 

1997). 

 

Figura 3 - Ciclo Hidrológico 

 
Fonte: Ministério Meio Ambiente - Programas do MMA (2005) 

 

 

É importante salientar que este sistema funciona unicamente porque existe uma maior 

quantidade de água evaporada dos oceanos, em relação ao que retorna a eles. Assim, a chuva 



é formada por essa diferença, na forma de água doce. Ao cair no solo, parte dessa precipitação 

infiltra e recarrega o lençol freático e a outra parcela segue para alimentar rios e oceanos 

completando o ciclo. (MAY, 2004). 

Em relação ao consumo doméstico de água, Barreto (2008) demonstra que o chuveiro 

é o principal responsável pelo consumo na residência, com 13,9%, em seguida a torneira com 

12%, a máquina de lavar com 10,9% e caixa acoplada com 5,5%. Esses valores estariam de 

acordo com os valores de um banho tipo como “padrão”, com duração de 8 minutos e 40 L 

despendidos. Já para o sanitário o valor padrão seria de 14 L, sendo o valor de duas descargas 

diárias de 7 L cada.  

Já o uso da água pela indústria é dividido de duas formas: o pertencente à matéria 

prima, que é incorporada ao produto e no uso auxiliar na produção, tanto como veículo, fluido 

térmico ou então, na lavagem ou higienização (BEAL, 2014). 

Entendendo a água como um recurso indispensável, a técnica de aproveitamento da 

água de chuva é considerada uma prática milenar.  

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
Figura 4 - Cisterna do povo Maya, chamada Chultum 

                                  
Fonte: Gnadlinger (2000) 

 

 O povo Maya á mais de três mil anos já captava água da chuva com intuito de 

aproveitamento, esta técnica no entanto, se enfraqueceu com o advento das tecnologias, como 



barragens e o sistema de canalização da água potável. Todavia, essa prática tornou-se 

novamente necessária diante da sua carência crescente (ANNECCHINI, 2005).  

Ao redor do mundo, países como Japão, Austrália, Alemanha e Reino Unido já 

possuem um sistema de coleta para este reaproveitamento (ANNECCHINI, 2005). Enquanto 

países como os Estados Unidos e Singapura atualmente desenvolvem pesquisas nessa área 

(MAY, 2004). 

No Brasil, observa-se a construção de cisternas no semiárido nordestino para 

armazenar a água captada pelo telhado. No entanto, em cidades grandes como Rio de Janeiro 

e São Paulo, essa captação tornou-se necessária para prevenir enchentes. Já em determinados 

empreendimentos destas regiões a coleta da chuva tornou-se obrigatória para evitar este 

problema (ANNECCHINI, 2005).  

O processo de captação da água de chuva envolve um sistema de manuseio simples e 

implantação de baixo custo (MAY, 2004). O quadro a seguir ilustra o percurso da água a ser 

coletada desde telhado, calha e reservatórios. 

 

Figura 5 – Esquema de reservatório de água de chuva 

 
Fonte: Tomaz (1998) apud May (2004) 

 

De forma geral, independente da técnica de captação, os componentes mais comuns 

são: “área de captação, telas ou filtros para remoção de materiais grosseiros, como folhas e 

galhos, tubulações para a condução da água e o reservatório de armazenamento” 

(ANNECCHINI, 2005, p.35). 



Para a coleta por meio do telhado qualquer tipo de telha é viável. No entanto, 

necessita-se de calhas e condutores horizontais e verticais para conduzir a água ao 

reservatório. É importante promover a retenção dos materiais grosseiros, que deve ser feita 

por meio de grades sobre as calhas (ANNECCHINI, 2005). 

 

                      Figura 6 – sistema de grade localizada sobre a calha. 

 

Fonte: Waterfall (2002) 

 

Em seguida, torna-se necessário o descarte da primeira chuva, ou a chuva inicial, 

separando-a da chuva seguinte, menos poluída, que seguirá ao tanque final, destinada ao uso 

não potável (ANNECCHINI, 2005). 

Já para fins potáveis será preciso acrescentar outros tratamentos como filtros de areia, 

carvão ativado, dentre outros, ou que passe por desinfecção por cloro ou radiação ultravioleta 

(ANNECCHINI, 2005). 

Em relação a todo o processo de captação, o reservatório é a parte de maior custo. 

Neste, deve-se ter alguns cuidados, como: evitar que entre luz para prevenir o surgimento de 

algas (ANNECCHINI, 2005) e proliferação de micro-organismos (MAY, 2004). Porém, deve 

haver uma abertura para verificar a qualidade da água. Deve-se também realizar a limpeza do 

lodo anualmente (ANNECCHINI, 2005). 

É imperativo também atentar para a qualidade da água que está sendo captada. Por 

exemplo, o nível de poluição da água da chuva depende da área geográfica, ou seja, no litoral 

há mais chances de haver sódio, potássio, magnésio e cloro na água. Já em áreas rurais, a 

sílica o alumínio e o ferro estariam mais presentes. No centro urbano, por sua vez, há mais 



incidência de “óxidos de enxofre e nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, 

material particulado, entre outros, originados de lançamentos de chaminés e de 

automóveis”.(ANNECCHINI, 2005). 

Conhecendo-se então a complexidade da relação entre o homem e a natureza é que 

objetivamos esclarecer as pessoas para ter uma opnião crítica e participativa podendo ser 

capaz de criar recursos para enfrentar uma possível crise 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente estudo consistiu em uma pesquisa de revisão crítica, nela foram 

comparados diferentes autores. Dentro do mapeamento do trabalho, a base de dados 

selecionada foi o Google Acadêmico. Foram definidas as seguintes palavras-chave que 

deveriam estar presentes no título: aproveitamento de água de chuva; aproveitamento de água 

pluvial; captação de águas pluviais; e captação de água de chuva. Os critérios de inclusão 

foram: período de publicação dos últimos cinco anos (2014 a 2019) e ser um artigo científico. 

Já os critérios de exclusão foram: trabalhos fora da data estabelecida, fora da temática e da 

linha de engenharia de produção.  

Após submeter o período de publicação e as palavras-chave ao filtro foram 

encontradas 297 publicações. Após a leitura dos resumos, foram encontrados 12, que 

consistem em livros, artigos e dissertações dentro da temática e linha estabelecidos. Estes 

foram o objeto de estudo desta revisão crítica. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através deste estudo espera-se como resultado, que de uma forma geral a população 

possa compreender e conhecer a trajetória da água no planeta, como a quantidade disponível, 

a crescente demanda, o desperdício e a contaminação também crescente.  

No nordeste brasileiro onde a seca é bem conhecida, seja para uso doméstico ou 

consumo humano a população não tem outra alternativa a não ser consumir uma água de 

qualidade duvidosa, nesta região o governo criou um programa para construção de cisternas 

rurais, onde é armazenada a água coletada dos telhados. 

 



                                               Figura 7 - Cisterna rural sustentável 

 

Fonte: Ministério desenvolvimento Social – Programa Cisternas (2008) 

 

Este programa também se mostrou eficaz por trazer grande benefícios aos moradores 

que deixaram de andar enormes distâncias além de evitar várias doenças associadas á água. O 

programa foi concebido, executado e gerido pela ASA. (Articulação no semiárido) (CRUZ, 

2014). 

 

Figura 8 - Cisterna semiárido nordestino 

 

Fonte: Ministério desenvolvimento Social – Programa Cisternas (2008) 



 Segundo Shiklomanov (1998), 97,5% de toda água do planeta está no mar e os 2,5% 

restantes é água doce, sendo que apenas 0,3% desses é renovável através de ciclo hidrológico. 

 

                                        Figura 9 – Volume total de água no mundo. 

 
Fonte: Shiklomanov (1998) 

 

 

A quantidade de água doce disponível representa uma parcela mínima do total de água 

existente no planeta. 
 

 

 

 

 

Figura 10 - Disponibilidade de água 

 
Fonte: Shiklomanov (1998) 

 



É notório que toda água que abastece uma residência, uma parte será destinada a 

higiene pessoal, na cozinha, e até para beber, esta necessariamente tem que ser potável, porém 

a outra parte pode ter seu destino com água não potável, como lavagem de roupas, carros e 

calçadas, irrigação de jardins e descarga de vasos sanitários (ANNECCHINI, 2005). 

 

Figura 11 – Aproveitamento de água de chuva e reuso. 

     Fonte: 

Ecologic construções (2013) 

Estudos comprovam que o volume de água que necessariamente não presisa ser 

potável, pode variar de 30% a 40% do total consumido. Este volume de água poderia muito 

bem ter sua origem por fonte alternativa como a captação da água de chuva, poupando recurso 

hídrico e proporcionando uma economia para o usuário. 

 

Figura 12 – Volume de água em uso doméstico 

 
Fonte: ANA (2018) 



Como já foi constatado, o sistema de captação de água da chuva pelo telhado é de 

manuseio simples por dispensar altas tecnologias, custo acessível e comprovadamente eficaz. 

Portanto torna-se imprescindível devido sua relevância, abordar esse tema da preservação da 

água potável por ser pouco valorizado e negligenciado já que o uso sustentavel da água 

potável depende da adaptação do ser humano à medida que a população cresce. 

O trabalho apresentado mostra uma visão geral que a maioria dos autores consideram 

a captação da água de chuva pelo telhado, como sendo uma boa solução para poupar recursos 

hídricos, trazendo várias vantagens como simplicidade, facilidade de manutenção e controle, 

embora também possua desvantagens pois na sua instalação mais simples, apenas a coleta e 

armazenamento da água de chuva, teremos uma água de baixa qualidade servindo 

preferencialmente para lavagem de pisos, descargas sanitárias e regar jardins. Não resta 

dúvidas que já traz economia, porém a medida que necessitamos de uma água com melhor 

qualidade, proporcionalmente vai aumentando o custo da instalação uma vez que serão 

adicionados filtros e reservatórios ao sistema. E se levarmos em conta o grande período de 

estiagem que temos ao longo do ano, prejudica-se bastante o custo/benefício principalmente a 

população mais carente. Esta é uma opinião sob um olhar técnico e econômico, já se olharmos 

o lado político e governamental, foi feito um estudo em uma granja no município de 

Medianeira-PR onde se consumia grande volume de água semanalmente para higienização 

dos galpões, o qual o reaproveitamento da água coletada dos telhados mostrou-se vantajoso 

pagando-se o custo em pouco tempo (PROENÇA, 2014). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Tendo em vista os aspectos observados no decorrer desta pesquisa mediante estudos e 

experimentos realizados no Brasil e no mundo, identificando as vantagens e limitações desta 

tecnologia, analisando as condições técnicas e econômicas, observando a minimização dos 

problemas ambientais como redução de enchentes, por captar e armazenar parte da água da 

chuva para uso posterior, e em consequência ainda economizar água tratada poupando 

recursos hídricos. Almeja-se, assim, despertar para uma reflexão de que cada um de nós é 

responsável pela preservação da água potável futura, e que podemos e devemos contribuir 

para evitar a sua escassez, bastando para todos estes benefícios a simples ação de coletar a 

água da chuva pelos telhados para fins não potáveis. 

Portanto, fica bem claro que se considerarmos ainda a facilidade de manutenção e o 

baixo custo de implantação, esta é uma excelente alternativa para a conservação e utilização 



da água de forma inteligente. E, considerando também um incremento dos estudos no sentido 

de melhorias contínuas para este sistema, espera-se haver estímulos e que cada vez mais estes 

coletores sejam implantados em prol da humanidade. 
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