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Mariana Pires Moia 

 

 

RESUMO 

 

Problemas relacionados à escassez de água tendem a agravar-se com o decorrer dos anos, em 

razão do aumento populacional e da utilização inadequada daquela, que é a realidade atual em 

sua grande maioria. Por isso é extremamente necessário que medidas sustentáveis sejam 

adotadas. O objetivo do presente estudo é ressaltar a importância da utilização das águas pluviais 

no abastecimento de edificações. A metodologia adotada foi o estudo de caso mostrando, por 

meio de projetos arquitetônicos, a viabilidade da implantação de um sistema de captação e 

utilização de águas pluviais em um condomínio horizontal. Os resultados obtidos apontam que a 

utilização dessas águas pode gerar benefícios ambientais, sociais e possíveis ganhos econômicos. 

Conclui-se, então, que apesar do valor investido para a implantação do sistema e dos cuidados 

necessários para seu funcionamento, a prática é conveniente. 

 

Palavras-chave: Armazenamento. Construção civil. Drenagem. 

 

 

PROPOSALS FOR CATCHMENT AND USE OF RAIN WATER IN A HORIZONTAL 

RESIDENTIAL CONDOMINIUM 

 

ABSTRACT 

 

Problems related to water scarcity tend to get worse over the years due to population increase 

and inappropriate use of it, which is the current reality for the most. This is why it is 

extremely necessary that sustainable measures must be taken. The objective of the present 

study is to emphasize the importance of using rainwater to supply buildings. The 

methodology adopted was the study of case showing, through architectural projects, the 

feasibility of implementing a rainwater catchment and utilization system in a horizontal 

condominium. The results show that the use of these waters can generate environmental, 

social benefits and possible economic gains. It is concluded, therefore, that despite the 

investment for the implementation of the system and the necessary precautions for its 

operation, the practice is convenient. 

 

Keywords: Civil Construction. Drainage. Storage. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na cidade de Maringá, um carro que transportava três pessoas ficou ilhado durante 

um alagamento. O motorista relatou que o nível de água no interior do veículo ficou próximo 

ao volante deste. As águas pluviais que causaram o alagamento também foram responsáveis 

por interromper a distribuição de energia elétrica em algumas regiões da cidade (Ric Mais, 

2019).  

No processo de urbanização, são realizadas mudanças nas características originais de 

uso do solo. Retirando-se a vegetação natural, impermeabilizando-se e nivelando-se grandes 

áreas, a hidrologia e o clima local são alterados. Essas alterações, somadas com um sistema de 

drenagem insuficiente, resultam em alagamentos e inundações, definidos pela Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) como acúmulo de água em infraestruturas 

urbanas como ruas e calçadas, e submersão de áreas que normalmente não se encontram 

submersas, respectivamente. Basicamente, essas situações ocorrem pelo aumento do 

escoamento superficial e a picos de cheias maiores. As cheias são parte do processo 

hidrológico, são cíclicas, ocasionadas por precipitações intensas que geram elevado 

escoamento superficial, aumentando, assim, o nível d’água dos corpos hídricos, porém os 

picos naturais são menos acentuados (Miguez, Veról, & Rezende, 2016).  

A drenagem urbana é pertencente aos componentes do saneamento básico, previsto 

pela lei federal nº 11.445, de 2007, assim como o abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais. A lei define a 

drenagem e o manejo de águas pluviais como um  

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento das vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007).  

O sistema de drenagem é dividido em microdrenagem e macrodrenagem. O primeiro 

subsistema é composto tradicionalmente pela sarjeta, meio-fio, boca de lobo, galeria e poço 

de visita. É responsável por captar a água que incide nas vias públicas e conduzi-la até a rede 

de drenagem natural, formada por rios e córregos, denominada macrodrenagem (Bidone, et 

al., 1995). 

Problemas com drenagem urbana geram problemas ambientais, sociais e 

econômicos. A degradação do meio ambiente, transmissão de doenças, danos em 

infraestruturas e habitações são alguns exemplos. Para se realizar um projeto eficaz, é 

necessário levar em consideração, principalmente, o funcionamento da bacia, conhecendo sua 
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capacidade de escoamento e o plano de desenvolvimento da cidade. Entretanto, em alguns 

casos, há a necessidade de adaptação da bacia em relação à capacidade de escoamento da rede 

de drenagem, para este suportar maiores cheias. Assim, é importante ressaltar que, 

atualmente, a melhor opção é a da drenagem sustentável, que busca minimizar os efeitos 

sobre o escoamento por meio de técnicas compensatórias (Miguez, Veról, & Rezende, 2016). 

Este artigo tem por finalidade pontuar técnicas compensatórias que poderão ser 

implantadas em um condomínio fechado horizontal construído em um lote com relevo 

acidentado, fundo de vale, na região urbana do município de Maringá. Uma de suas faces é 

delimitada pelo córrego Merlo, portanto, se faz necessária uma Área de Preservação 

Permanente, definida pela lei nº 12.651/12 como  

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

 

2 ESTUDO DE CASO 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Conforme o Plano de Controle Ambiental e o Laudo Geoambiental fornecidos pela 

construtora responsável, a área de estudo possui 4,02 hectares registrados em matrícula, com 

cota máxima de 532m e mínima de 474m. A forma de relevo é plana, do tipo normal, e a 

rampa no sentido do deflúvio tem 1.103,1317m de comprimento. 

O empreendimento encontra-se à margem esquerda do córrego Merlo, pertencente à 

bacia hidrográfica do rio Ivaí, com sua nascente em lote vizinho. Consequentemente, parte da 

área de preservação permanente da nascente está no lote em questão.  

Esse empreendimento possui 13.550,33m2 de área de preservação permanente 

correspondente à nascente e 9.798,61m2 em razão do córrego. Tem, também, um reservatório 

artificial de aproximadamente 1.868,24m2.  

O restante da área foi subdividido em dois lotes comerciais, 28 lotes residenciais e 

áreas de lazer para os condôminos, contendo espaço gourmet, salão de festas, academia e 

quadra de beach tennis. Nele, há guarita e uma rua, a rua Interna, pavimentada com blocos de 

concreto pré-moldados (paver) e cuja extensão é de 3.227,49m. 
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Segundo o Memorial Descritivo, também fornecido pela construtora responsável, o 

sistema de drenagem pluvial do loteamento foi projetado conforme a prática tradicional, com 

galerias de águas pluviais, contendo caixas de ligação, poços de visita e caixa de saída, 

sarjetas e bocas de lobo. O projeto obteve fundamento em estudos hidrológicos da região de 

Maringá-PR.  

Utilizou-se o Método Racional para se dimensionar os coletores de águas pluviais. 

Este método avalia a máxima vazão de escoamento superficial e sua expressão pressupõe a 

concepção fundamental de que a máxima vazão, provocada por uma chuva de intensidade 

uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir na secção ou ponto 

coletor.  

A sarjeta recebe as águas pluviais incidentes sobre a pista. Seu dimensionamento foi 

realizado por meio da expressão de Manning, que determina a vazão pelo coeficiente de 

rugosidade do material, raio hidráulico, declividade longitudinal da sarjeta e sua área da seção 

transversal. Foi executada em concreto moldado in loco e sua capacidade máxima de 

escoamento foi determinada para um tirante de água com 10cm de altura junto ao meio fio. 

Nos pontos em que a vazão calculada foi maior que a capacidade máxima, instalaram-se 

bocas de lobo. 

Estes elementos conduzem as águas que escoam na superfície para poços de visita ou 

para caixas de ligação, por galerias subterrâneas, até a caixa de saída, situada no final da rede, 

então, são lançadas, através de um dissipador, no córrego Merlo.  

  Foram necessárias oito caixas de ligação, quatro poços de visita e sete sistemas de 

bocas de lobo, todos esses elementos foram executados em peças de concreto pré-moldado. A 

galeria possui extensão total de 496m executados em tubos de concreto de 60cm de diâmetro. 

O projeto é ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Projeto Condomínio Horizontal 

 

Fonte: Adaptado de Claudinei José Vecchi, 2015. 
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2.2 PROPOSTAS DE MELHORIAS   

 

2.2.1 Água da chuva em usos domésticos não potáveis   

 

 A primeira proposta poderá ser utilizada na academia, área gourmet, guarita e salão de 

festas e está esquematizada na Figura 2.   

 

Figura 2 – Utilização das águas pluviais nas áreas comuns  

 

Fonte: autor, 2019. 

  

O projeto consiste na utilização adequada das águas pluviais precipitadas sobre as 

edificações, captadas através dos telhados. Em seguida, aquelas são escoadas para as calhas, 

protegidas com grade, a fim de impedir a entrada de materiais acumulados na área de 

captação. Assim, os condutos horizontais e verticais, que recebem as águas na sequência, se 

tornam menos suscetíveis a entupimentos e obstruções.  Antes de serem armazenadas nos 

reservatórios, são submetidas ao controlador de vazão eletrônico, freio d’água e filtro pré-

fabricado. Vale destacar que este tem a função de remover sólidos grosseiros.  

O controlador de vazão eletrônico descarta as águas correspondentes às precipitações 

iniciais nas galerias da rede de drenagem pluvial. Esta primeira fração realiza a limpeza do 

telhado e apresenta alto índice de poluição atmosférica. Essas águas são capazes de 

contaminar todo o restante, se despejadas no reservatório.   

O freio d’água impede a água que chega ao reservatório de agitar as águas 

armazenadas e evita a suspensão de partículas sólidas que podem estar no fundo do 

reservatório.    
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Os reservatórios possuem tampas e tubulações conectadas. A tubulação de 

alimentação foi descrita precedentemente e se encontra conectada na parte superior do 

reservatório.  

Na parte inferior, a uma distância segura do fundo do reservatório onde possivelmente 

existem sedimentos, é conectada a tubulação de abastecimento. Ela é responsável pela 

distribuição de água nos vasos sanitários e torneiras específicas, sinalizadas por placas 

informativas. Sua utilização é restrita à limpeza das áreas comuns.  

Ligeiramente acima da tubulação de alimentação, localiza-se a tubulação do 

extravasor. Sua função é a condução da água excedente à capacidade do reservatório a poços 

de infiltração, que consistem em cilindros de concreto poroso ao nível do solo, com fundo 

preenchido por pedregulhos. Além de esta tubulação evitar o transbordamento, promove a 

diminuição da poluição térmica, a recarga dos aquíferos subterrâneos, o controle das 

enchentes urbanas e auxilia na manutenção das vazões adequadas dos rios, em razão da 

infiltração no solo. Possui, também, saída protegida com tela para impedir o acesso de insetos 

e roedores.  

As águas que incidem sobre a laje impermeabilizada também são direcionadas aos 

poços de infiltração, pelo mesmo conduto vertical do extravasor. Seu ralo de captação tem 

grade de proteção equivalente à existente nas calhas.  

Em períodos de escassez de chuvas, o abastecimento dos reservatórios de 

armazenamento é comprometido. Quando a água no interior do reservatório alcança o nível 

mínimo estipulado, uma válvula aciona automaticamente o fornecimento de água do 

abastecimento público para complementação. Para se prevenir o refluxo das águas pluviais, 

são necessárias a construção de escape para o ar e a instalação de um equipamento para evitar 

a pressão negativa na tubulação.       

Pela localização do reservatório, o sistema de abastecimento dispensa o uso de bombas 

e motores. O abastecimento se dá por gravidade, consequentemente, há economia de energia 

elétrica.   

Para o funcionamento do sistema ocorrer conforme o esperado, a manutenção dos 

equipamentos é essencial. A limpeza dos telhados, lajes impermeabilizadas, telas e grades de 

proteção deve ser realizada frequentemente. Os materiais retidos do filtro devem ser 

removidos regularmente e este deve ser substituído quando sua capacidade de retenção estiver 

visivelmente reduzida. Calhas, condutos e reservatório devem ser checados duas vezes ao ano 

e limpos, quando necessário.  



9 

 

As tubulações das águas pluviais e do abastecimento público devem ser sistemas 

independentes. A conexão entre elas acarreta em contaminação ou diminuição da qualidade da 

água fornecida pela rede pública. Portanto, as tubulações correspondentes às águas pluviais 

são sinalizadas com pinturas para auxiliar na identificação. 

 

2.2.2 Água da chuva na limpeza de automóveis   

 

 A segunda proposta é ilustrada na Figura 3 e baseia-se na utilização da água pluvial 

drenada da quadra de beach tennis para se lavar os automóveis dos condôminos.  

 

Figura 3 – Utilização das águas pluviais para lavagem de automóveis  

 

Fonte: autor, 2019. 

 

 As águas resultantes das precipitações sobre a área percolam pela areia fina, que 

compõe a superfície da quadra esportiva, até tubos perfurados superiormente, localizados nas 

extremidades da quadra, no sentido longitudinal. 

No entorno dessas tubulações, há uma camada de brita, com a função de filtrar a água, 

assim como a camada acima, composta por areia média.   

 A tubulação que conecta as duas tubulações perfuradas conduz a água ao reservatório 

elevado por bombeamento, contendo, em seu trajeto, um controlador de vazão eletrônico 

responsável por descartar as águas das precipitações inicias, impedindo a contaminação da 

água armazenada.  
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 O reservatório de armazenamento apresenta as mesmas características da proposta 

anterior, exceto pela tubulação de abastecimento público que é desnecessária nesse caso por 

sua destinação não se tratar de casos prioritários. 

A incidência direta de luz solar pode causar deformações e rachaduras no reservatório, 

também possibilita a proliferação de algas, por isso, este possui estrutura metálica com cercas 

vivas ao seu redor, minimizando a incidência de luz, o que o protege, assim, de possíveis 

danos.  

 O sistema de alimentação conduz as águas pluviais à torneira acoplada com 

mangueira. O uso dessas águas é exclusivo para a lavagem de automóveis, na área delimitada 

por paralelas valas de infiltração. As valas são constituídas por uma camada de grama, 

seguida de uma camada de terra e, por fim, de uma camada espessa de brita, dessa forma, a 

água utilizada é infiltrada no solo. 

 Próxima ao ponto de distribuição, há uma placa de sinalização destacando a origem da 

água fornecida e a exigência da utilização exclusiva de produtos de limpeza biodegradáveis.   

 A tubulação do extravasor do reservatório de armazenamento tem saída conectada a 

uma das valas de infiltração e é protegida com tela, então, a água excedente é capaz de escoar 

gradativamente no solo. 

 Por haver reservatório elevado, é de fundamental importância que o bombeamento 

ocorra conforme o projetado. Devem-se checar suas condições de funcionamento a cada três 

meses. O restante dos equipamentos tem manutenções equivalentes às anteriormente 

apresentadas, como a checagem e limpeza da área de captação, reservatório de 

armazenamento e condutos. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Segundo Guterres (2018), conforme citado pelas Nações Unidas (2018), “Até 2050, 

pelo menos uma em cada quatro pessoas viverá em um país onde a falta de água potável será 

crônica ou recorrente” (Nações Unidas, 2018). Com o crescimento populacional mundial, há 

aumento na demanda de água potável, fato que merece atenção, por ser esta um bem essencial 

à vida e existir em quantidade limitada. Por isso é extremamente importante poupar essa água, 

substituindo-a, quando possível. Um meio alternativo de abastecimento pode ser fornecido 

por meio da água pluvial, apresentada neste trabalho.   
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 Bemfica e Bemfica afirmam que, com o uso da água pluvial, a destinação da água 

potável fica restrita a necessidades mais exigentes, como para ingestão direta e preparo de 

alimentos, portanto, torna-se possível aumentar a quantidade de usuários atendidos (Bemfica 

& Bemfica, 2015). Apesar de a realização da captação, o armazenamento e a distribuição das 

águas pluviais causar um grande impacto positivo, poucas alterações são necessárias no 

projeto.   

 Além disso, com a substituição da utilização da água fornecida pelo abastecimento 

público pela água pluvial, há redução significativa no custo mensal. Dessa forma, pode ser 

possível se recuperar o valor investido para a implantação do sistema. 

 Os benefícios obtidos com a captação, armazenamento e utilização da água pluvial são 

inúmeros. Malta (2013) destaca como um dos principais a ajuda na contenção de enchentes, 

em razão da contenção de parte da água que seria drenada para galerias e corpos hídricos 

(Malta,2013).      

Existem também os benefícios ambientais resultantes da infiltração como 

recarregamento dos aquíferos subterrâneos, auxílio na regularização das vazões dos rios e na 

temperatura do solo, por exemplo (Kobiyama, Checchia, & Silva, 2005). Conclui-se, então, 

que o projeto pode ser considerado viável.   
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