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APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA FINS NÃO POTÁVEIS EM UMA 

RESIDÊNCIA DE ALTO PADRÃO NA CIDADE DE MARINGÁ-PR 

 

 

Natan Panucci Gomes 

 

 

RESUMO 

 

 

A escassez de água surge como consequência do crescimento populacional, aumento do 

consumo de água potável, aliado ao desperdício e ao uso desenfreado. Diante dessa realidade 

surge a busca por medidas que visem o aproveitamento através de outras fontes como por 

exemplo o das águas pluviais, considerada uma técnica simples e de baixo custo. O trabalho 

tem por objetivo analisar a viabilidade da implantação de um sistema de aproveitamento de 

águas pluviais para fins não potáveis em uma residência de alto padrão no município de 

Maringá PR. Foram utilizados dados do Instituto das Águas do Paraná onde se obteve a média 

de precipitação de cinco anos utilizando o mês de menor volume precipitado para a realização 

dos cálculos onde fora possível determinar a área de captação. A residência estudada possui 

uma grande área de cobertura gerando a possibilidade de captação de um volume de água da 

chuva que possibilitará atender o consumo para fins não potáveis.  

 

 

Palavras-chave: Controle de perdas. Desperdícios. Uso racional. 

 

 

 

 

 

ACCEPTANCE ABOUT PLUVIAL WATER FOR NON-POTABLE PURPOSES IN A 

HIGH STANDARD RESIDENCE IN THE CITY OF MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT 

The water shortage begin because population growth also increase in consumption drinking 

water, together with wastage and unrestrained use. On this fact comes up the search for ways 

that looking exploitation by other sources for exemplo the pluvial water, considered a simple 

low-cost technique. This work has the objective to analisy feasibility of implementing a 

rainwater harvesting system for non-potable purposes in a high standard residence in the 

municipality of Maringá PR. Data from the Instituto das Águas do Paraná were used in order 

to obtain the average precipitation of five years using the month of least precipitation volume 

to perform the calculations where it was possible to determine the catchment area. There was 

the residence that was studied and it has a big area coverage generating the possibility of 

capturing a volume of rainwater that will enable consumption to be consumed for non-potable 

purposes. 

 

KEYWORDS: Loss control; Wastages; Rational Use. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O crescimento populacional impulsionado pelo avanço tecnológico, modificou as 

práticas diárias elevando o consumo per capta. Atualmente muitos países sofrem com a crise 

hídrica e infelizmente muitos acabarão sofrendo se novas medidas não forem tomadas, 

(SACADURA, 2011).  

O reaproveitamento tem se tornado necessário e cada vez mais frequente em virtude do 

aumento da população nas grandes cidades, fato que também ocorre no Brasil apesar de ser um 

país com grande disponibilidade hídrica, (FIORI; FERNANDES; PIZZO, 2006). 

A água por ser considerada um bem indispensável à humanidade, deve ser preservada, 

cabendo à sociedade adotar medidas sustentáveis, uma vez que a falta deste recurso pode dar 

origem a graves problemas mundiais, afetando de forma direta a sobrevivência humana, 

(SOUZA et al., 2016).  

O entendimento de sustentabilidade se aplica a todos os setores que envolvem a ação 

humana. Esse conteúdo tem ganhado importância por parte dos governantes, empresas e 

organizações da sociedade civil, já que os atuais padrões de consumo e produção são claramente 

insustentáveis dos pontos de vista social, econômico e ecológico, (NETO, 2011). 

De acordo com Santos e Oliveira (2014), a construção civil é considerada uma área que 

trata das relações humanas, assim deve viabilizar a promoção da sustentabilidade. 

No relatório, Nosso Futuro Comum apresentado pela Comissão Brundtland (1987), 

define desenvolvimento sustentável como a capacidade de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

Em virtude da escassez de água potável para consumo humano, e diante da preocupação 

com o meio ambiente, órgãos ambientais estão exigindo e impondo legislações ambientais, 

levando ao aumento do custo de água potável, afetando principalmente os maiores 

consumidores, (MACHIONE; LOPES, 2015). 

Ao substituir água de boa qualidade por águas pluviais, grandes volumes serão 

poupados, proporcionando redução na demanda sobre os mananciais e ainda reduzir custos com 

água tratada e alcançando viabilidade econômica e ambiental, (PEREIRA; PASQUALETTO; 

MANAMI, 2008). 

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo verificar a disponibilidade pluviométrica 

para captação e aproveitamento de água de chuva, com a possibilidade de substituir parte da 

água potável de uma residência de alto padrão na cidade de Maringá PR, por águas com 
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qualidade inferior, destinada para fins não potáveis, tendo em vista a sustentabilidade dos 

recursos hídricos. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 

O Brasil é um país com uma grande variação climática, com destaque o tipo tropical e 

subtropical úmido, recebendo chuvas em abundância o ano todo. O tipo semiárido está presente 

em menos de 10% de toda sua área, onde os índices de precipitações são muito baixos. Cerca 

de 12% de toda água doce do mundo se encontra no Brasil, sendo que só na região amazônica 

está concentrado um total de 8,7% para uma população de apenas 4% em nível nacional, 

(TELLES, 2013). 

No continente Sul-Americano, o Brasil, se destaca na concentração de vazão média de 

água dispondo de um total de 53% conforme mostra a tabela 1 (FERREIRA, 2005). 

 

Tabela 1 - Vazão média de água do Brasil em comparação com o total dos outros países da 

América do Sul 

América do Sul 
Vazão média 

m³/s porcentagem (%) 

Brasil 177900 53% 

Outros Países 156100 47% 

Total 334000 100% 
Fonte: (FERREIRA, 2005 apud TOMAZ, 1998). 

 

A região hidrográfica do Paraná por reunir cerca de 32% da população nacional e possuir 

um dos maiores índices de atividade econômica, é a que mais necessita de recursos hídricos. O 

desenvolvimento das grandes cidades, como por exemplo São Paulo, tem causado grandes 

impactos em relação a esses recursos. Fato que se dá pelo aumento da procura e a diminuição 

da oferta de água potável, por conta da poluição, (PEDRANGELO, 2018). 

Ainda segundo o autor, práticas com objetivo de diminuir a falta dos recursos hídricos 

em algumas cidades do Brasil, e também em outros países, incentivam projetos para minimizar 

o desperdício e estimular o emprego de novas fontes alternativas, como o aproveitamento de 

águas pluviais, sendo assim uma forma de diminuir a crise em todo planeta.  
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2.2 CICLO HIDROLÓGICO 

 

O aumento da demanda dos recursos hídricos foi impulsionado pelo crescimento 

populacional, expansão urbana, degradação dos mananciais e poluição, e como resultado destas 

ações humanas, mudanças podem ser observadas no ciclo hidrológico (TUNDISI, 2011). 

 O ciclo hidrológico é estimulado por fontes naturais de energia, que promove a 

circulação contínua da água entre as fases sólida, líquida e gasosa, por toda a superfície terrestre 

e pela atmosfera, (PACHECO, 2013).  

Quando uma área é urbanizada, sua cobertura vegetal é retirada e substituída por 

pavimentos, telhados que aumentam o escoamento das águas urbanas, impedindo assim que as 

águas fiquem retidas na vegetação, relevo e se infiltrem para recarregar os aquíferos, 

impactando as reservas de águas de superfície e subterrânea. (TUNDISI, 2011).  

Por meio do ciclo hidrológico, as águas têm capacidade de se renovar, sendo este um 

processo contínuo, mas como consequência do uso irracional e do crescente desperdício, a sua 

capacidade de renovação não é capaz de suprir a demanda populacional, (FERREIRA, 2005). 

Jaques (2005), destaca que ao utilizar águas pluviais, além de obter vantagens 

econômicas, é possível contribuir com a redução de problemas de enchentes e diminuição da 

escassez.  

 

 

2.3 APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS – HISTÓRICO 

 

Desde os povos mais antigos, o aproveitamento das águas pluviais já era utilizado. 

Registros mostram que desde 830 a.C., já se utilizava desta técnica na região de Moabe, hoje 

conhecida como Jordânia, (TOMAZ, 2013).  

Ainda segundo o autor, em Portugal no Forte dos Templários, nos anos de 1160 d.C., as 

águas pluviais já eram utilizadas para os suprimentos. 

Segundo Bruni (1993), séculos mais tarde, a humanidade continua enfrentando 

problemas relativos ao abastecimento, praticando os mesmos erros que fizeram as civilizações 

romanas entrarem em decadência. 

A técnica do uso de águas pluviais perdeu força diante da população com o surgimento 

de tecnologias voltadas ao tratamento e abastecimento. Em países desenvolvidos essa prática 

vem tomando força, principalmente nas grandes cidades, onde a demanda de consumo é maior, 

(BONA, 2014). 
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As águas pluviais além de serem utilizadas para fins menos nobres, também podem ser 

usadas em piscinas, lavagem de roupas entre outros, desde que seja passada por processo de 

filtração lenta, (TOMAZ, 2013). 

 

 

2.4 APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA  

  

Em função da crescente demanda de água para o consumo humano, sendo esta de boa 

qualidade, faz com que regiões do Brasil sofram com sua falta, tornando-se necessário o 

emprego de novas práticas, como por exemplo, a captação de águas pluviais, (PERREIRA; 

PASQUALETTO; MINAMI, 2008).  

Por gerar baixo impacto, principalmente relacionado a qualidade ambiental, tendo em 

vista os recursos hídricos, o ato de captar e aproveitar águas pluviais para fins não potáveis em 

residências, compreende uma medida sustentável, (FERREIRA, 2005). 

O aproveitamento de água de chuva segundo Vaz (2015), é considerado uma medida 

contra a escassez da água, visto que reduz a demanda em cima dos mananciais, sendo 

considerada uma fonte alternativa acessível e capaz de preservar as águas potáveis, quando 

utilizadas para fins menos nobres, como lavagens de veículos, calçadas, vasos sanitários e 

irrigação de jardins. Além de reduzir a o uso de água potável, é capaz de reduzir problemas 

relacionados à drenagem urbana por diminuir o volume de águas que escoam superficialmente. 

O autor ainda destaca que na Austrália e na Alemanha, novas tecnologias vêm sendo 

desenvolvidas, na intenção de permitir que águas pluviais sejam captadas de modo simples e 

eficaz. Uma vez que o tratamento destas águas não são responsabilidade de empresas de 

abastecimento, porém consiste em processos simples realizado nas edificações que optam por 

esta medida sustentável. De acordo com estudos realizados, nestes mesmos países revelam que 

a economia pode ser superior a 30%, o que varia em função da ocorrência das precipitações, 

área de captação e consumo, (LIMA et al, 2011). 

 

2.5 COLETA E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA FINS NÃO 

POTÁVEIS 

 

Na busca de aproveitar as águas pluviais e reduzir a demanda de águas de abastecimento 

público, a captação direta de águas pluviais surge como solução sustentável desde que utilizada 

de modo apropriado e eficiente. A captação deve ser realizada antes que a água precipitada 
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tenha contato com agentes contaminantes, sendo assim necessário considerar a viabilidade e 

eficácia de acordo com aplicação, (COHIM; GARCIA; KIPERSTOK, 2007). 

Em geral para captação utiliza-se os telhados, pois oferece melhor qualidade além de 

facilitar no projeto, permitindo o escoamento das águas por gravidade, da captação ao 

reservatório, (HAGEMANN, 2009). 

Ainda segundo o autor, a composição do material do telhado influencia na definição do 

coeficiente de escoamento superficial, que determina quanto da água precipitada se transforma 

em escoamento. 

Tendo em vista a implantação de um sistema de captação de águas pluviais, o volume 

de precipitação anual é condição determinante. Estudo realizado, verificou que a implantação 

de um sistema de captação e aproveitamento de água em uma edificação multifamiliar na cidade 

de Carazinho RS, cuja área de captação possuía 250 m², reduziu aproximadamente 23,1% do 

volume de água potável, podendo chegar a uma economia anual de 273,7 m³, proporcionando 

em termos financeiros uma economia mensal de R$ 134,71, (BONA, 2014). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho irá analisar o volume de água tratada, que pode ser substituído por águas 

pluviais, utilizando para estudo uma residência de alto padrão no município de Maringá PR. 

Foram analisados dados referentes ao período de precipitação de 2013 a 2017, de acordo 

com o Instituto das Águas do Paraná. 

Levou-se em conta aproveitar as águas pluviais para o uso em bacias sanitárias, irrigação 

de jardim, lavagem de calçadas e carros. 

Para a realização da pesquisa foi considerada uma residência de 560m² de área, 

construída, em um terreno de 600m², onde residem 5 pessoas. Para os cálculos foram levantados 

os valores das áreas de telhado (320m²), jardins (110m²) e calçadas (100m²), sendo possível 

observar essas áreas nas figuras 1 e 2 e foi considerado um total de três veículos (carros). 
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Figura 1 – Planta baixa térreo (área de calçadas) 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

Figura 2 – Implantação geral de paisagismo (área de jardim) 

 

Fonte: Autor (2018). 
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De posse das médias mensais do período estudado, foi considerado o mês que registrou 

o menor volume de precipitação para obter a área de telhado necessária para a captação, de 

modo que o volume precipitado fosse capaz de suprir a demanda das atividades menos nobres 

até nos meses com baixo índice pluviométrico. Assim, foi possível calcular a área do telhado, 

considerando o coeficiente de runoff (C), que pode ser obtido na tabela 2 e para o caso em 

estudo, foi adotado 0,80 (telha metálica), que indica uma perda de 20% do volume precipitado. 

 

Tabela 2 – Coeficiente de runoff 

Material do telhado Coeficiente de 

runoff 

Telhas cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas esmaltadas 0,9 a 0,95 

Telhas corrugadas de metal 0,8 a 0,9 

Cimento amianto 0,8 a 0,9 

Plástico, PVC 0,9 a 0,95 
Fonte: TOMAZ, (2007). 

 

Para os meses que a precipitação exceder o volume de consumo a água captada será 

descartada, armazenando apenas a quantidade que atendera a demanda mensal. 

 

3.1 PROCESSO DE FILTRAGEM E ARMAZENAMENTO 

 

O volume precipitado escoara do telhado para as calhas, que direcionara a água da chuva 

para o local de armazenamento. Antes de chegar ao local destinado, às águas passaram por um 

processo de filtragem simples, onde serão removidas as folhas e outros resíduos granulados. 

Estes resíduos não se acumulam, pois, o filtro possui um sistema de descarga alternativo, 

direcionando-os para a galeria pluvial. 

Para esse processo pode ser utilizado um filtro volumétrico, de acordo com pesquisas 

foi encontrado um modelo comercial apresentado na figura 3. O filtro apresentado para o 

sistema de filtragem da água da chuva de telhados tem uma capacidade de processamento de 

até 387 m² de área de captação. 
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Figura 3 – Modelo de Filtro volumétrico 

 

Fonte: Technik (2018). 

 Após a filtragem a água escoará através das calhas para o local de armazenamento onde 

será dividido o volume em duas caixas d’água com capacidade de 5000 litros cada. A distribuição das 

águas coletadas para a utilização será por gravidade, pois os reservatórios estão elevados, conforme 

apresenta a figura 4.  

 

Figura 4 – Corte longitudinal   

 

Fonte: Autor (2018). 
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3.2 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA  

 

A água pluvial coletada será utilizada para os seguintes fins: vasos sanitários, irrigação 

de jardim lavagem de calçadas e carros. 

De acordo com Hafner (2007) os vasos sanitários possuem uma vazão de 6,8 litros a 

cada descarga, considerando o uso na residência por cinco pessoas que utilizam cinco vezes por 

dia, chegamos a 5,1 m³/mês. As taxas adotadas para as demais atividades foram baseadas no 

trabalho realizado por Thomaz (2010). A irrigação de jardim consome 2 L/m², com uma área 

de 110 m² e um sistema de irrigação automático que funciona uma vez ao dia, dia sim, dia não, 

resulta em 3,3 m³/mês. A lavagem de calçadas consome o mesmo que a irrigação de jardim, 

sendo realizada uma vez por semana em uma área de 100 m², resultando em 0,8 m³/mês. A 

lavagem de veículos é feita duas vezes ao mês, com consumo de aproximadamente 150 litros 

por veículo, contendo três veículos na residência, resulta em 0,9 m³/mês. A soma de todos esses 

gastos chega a um total de 10,1 m³/mês. 

 

4 RESULTADOS  

 

De acordo com os dados levantados para a realização da pesquisa a precipitação média 

mensal dentro do período analisado apresentou grande variação, de modo que o mês com maior 

índice pluviométrico registrou a média de 262,46 mm enquanto o mês de menor precipitação 

apresentou a média de 73,6 mm, como pode ser observado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Precipitação acumulada média mensal dos anos 2013-2017 

 

Fonte: Adaptado Instituto das Águas do Paraná (2018). 

 

Na residência de estudo o consumo médio de água não potável está representado no 

gráfico 2, totalizando aproximadamente 10,1 m³, que corresponde a 27,3% do consumo total. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das atividades de consumo não potável

 

Fonte: Autor (2018). 
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Visando atender a demanda de consumo de todas as atividades foi considerado o mês 

de menor precipitação para determinar a área do telhado e realização dos cálculos. 

O cálculo é feito através da divisão do consumo pelo mês de menor precipitação e 

considerando o desperdício de 20%. 

Feitos os cálculos foi obtido uma área de captação de 171 m², adotando então duas águas 

do telhado que totalizam aproximadamente a mesma área para a captação e também foi possível 

definir o ponto de captação, conforme apresenta a figura 5. 

Nos meses em que a precipitação tiver maior índice pluviométrico que o mês usado para 

o cálculo, o volume que exceder a capacidade do reservatório será descartada. 

 

Figura 5 – Planta de implantação e cobertura 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com o proprietário, o consumo médio na residência de estudo é de 37 m³/mês, 

com o auxílio do simulador de tarifas disponibilizadas no site da companhia de abastecimento 

(SANEPAR) foi possível calcular o valor referente à fatura considerando a média de consumo 

mensal que resultou num custo de R$ 516,51 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um 

centavos). Com a substituição da água potável por águas pluviais tem-se uma economia de 10,1 

m³/mês, para realização da nova simulação foi adotado o valor de 27 m³/mês, sendo possível 

obter uma economia mensal de R$ 145,48 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), conforme apresenta a figura 6. 
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Figura 6 – Simulação de tarifa de conta de água 

 

Fonte: Sanepar (2018).  

5 CONCLUSÃO 

 

O crescimento populacional faz com que a escassez de água seja um problema cada vez 

mais grave causando grande impacto ambiental em todo planeta, devido ao consumo excessivo 

e o desperdício empregado em atividades menos nobres. Visando minimizar esse problema 

adotar o sistema de captação de água da chuva é uma solução sustentável e econômica, além de 

ajudar a reduzir o problema com enchentes quando empregado em grande escala. 

No trabalho realizado pode-se observar que boa parte do consumo de água de uma 

residência pode ser substituída por águas pluviais, principalmente em bacias sanitárias por 

possuir um consumo bem mais elevado que as outras atividades. A precipitação é o principal 

fator a ser observado, pois é através dela que podemos definir a área de captação para atender 

o consumo desejado. 

Feito uma média de cinco anos, obteve-se o mês de menor precipitação que registrou 

uma média de 73,6 mm o qual foi utilizado para calcular a área de captação com o objetivo de 

atender o volume de todas atividades. O consumo total de águas pluviais para fins menos nobres 

foi de 10,1 m³ que corresponde a 27,3% do consumo total da residência. 

 

 

 

 



16 

 

REFERÊNCIAS 

BONA, B. O. Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em edificação 

multifamiliar na cidade de Carazinho-RS. 2014. 34f. Dissertação (Pós-Graduação em 

Eficiência Energética) – Universidade Federal de Santa Maria, Panambi-SC, 2014. 

 

BRASIL; COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 

Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987. p. 46-71. 

 

BRUNI, J. C. A água e a vida. Tempo social, São Paulo, v. 5, p. 53-65, dez. 1993. 

Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/ts/v5n1-2/0103-2070-ts-05-02-0053.pdf>. Acesso 

em 30 de outubro de 2018. 

 

COHIM, E; GARCIA, A; KIPERSTOK, A. Captação e aproveitamento de água de chuva: 

dimensionamento de reservatórios.2007. Disponível em: 

<http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/publicacoes/pub_art74.pdf>. Acesso em 19 

de outubro de 2018. 

 

FERREIRA, D. F. Aproveitamento de águas pluviais e reuso de águas cinzas para fins 

não potáveis em um condomínio residencial localizado em Florianópolis-SC. 2005. 152f. 

Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis-SC, 2005. 

 

FIORI, S; FERNANDES, V. M. C; PIZZO, H. Avaliação qualitativa e quantitativa de 

reuso de águas cinzas em edificações. Revista Online da ANTAC. v. 6, n.1, p. 19-30. 

jan./mar.2006. 

 

HAFNER, A. V. Conservação e reuso de água em edificações-experiências nacionais e 

internacionais.2007. 177f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia Civil) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 2007. 

 

HAGEMANN, S. E. Avaliação da qualidade da água da chuva e da viabilidade de sua 

captação e uso. 2009. 141f. Dissertação de Mestrado. (Engenharia Civil) - Universidade de 

Santa Maria. Santa Maria, RS, 2009.  

 

Instituto das águas do Paraná. Relatório de alturas mensais de precipitação. Disponível em: 

<http://www.sih-web.aguasparana.pr.gov.br/sih-

web/gerarRelatorioAlturasMensaisPrecipitacao.do?action=carregarInterfaceInicial>. Acesso 

em: 15 de outubro de 2018.  

 

JAQUES, R. C. Qualidade da água de chuva no município de Florianópolis e sua 

potencialidade para aproveitamento em edificações. 2005. 102f. Dissertação (Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis-SC, 2005. 

 

LIMA, J. A. et al. Potencial da economia de água potável pelo uso de água pluvial: 

análise de 40 cidades da Amazônia.2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/esa/v16n3/v16n3a12>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v5n1-2/0103-2070-ts-05-02-0053.pdf
http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/publicacoes/pub_art74.pdf


17 

 

MACHIONE, E. C; LOPES, M. A. Análise da viabilidade econômico-ambiental da 

implantação de um sistema de captação e aproveitamento de águas pluviais em 

construções de 100m² de cobertura no município de Colina- SP. Revista Unimontes 

Científica. v. 17, n.1, p. 4-17. jan./jun.2015. 

 

NETO, A. R.  Sustentabilidade, água virtual e pegada hídrica: um estudo exploratório no 

setor bioenergético. 2011. 81f. Dissertação de Pós-Graduação (Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, 2011. 

 

PACHECO, E.Recurso hídrico: uso e aproveitamento. 2013. 51f. Trabalho de Conclusão 

de Curso em Engenharia Civil – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-MG. 

 

PEDRANGELO, A. C. Avaliação de um sistema para coleta de água de chuva. 2018. 57f. 

Dissertação Mestrado (Engenharia Civil) – Centro Universitário de Maringá, Maringá-PR 

 

PEREIRA, R. P; PASQUALETTO, A; MINAMI, M. Y. M. Viabilidade 

econômico/ambiental da implantação de um sistema de captação e aproveitamento de 

água pluvial em edificação de 100m² de cobertura. 2008. 24f. Trabalho de Conclusão de 

Curso em Engenharia Ambiental – Universidade Católica de Goiás, Goiânia-GO, 2008. 

 

SACADURA, F. O. M. O. Análise de sistemas de aproveitamento de água pluvial. 2011. 

153f. Dissertação de Mestrado. (Engenharia Civil) - Universidade de Nova Lisboa. Lisboa, 

Portugal, 2011.  

 

SANEPAR. Simulador de tarifas. Disponível em: 

<http://atvn.sanepar.com.br/simuladorconta>. Acesso em 15 de novembro de 2018. 

 

SANTOS, K; OLIVEIRA, D.Técnicas de sustentabilidade aplicáveis à residências para o 

programa minha casa minha vida. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 

AMBIENTE CONSTRUIDO, 15.,2014, Maceió-AL. Universidade Federal de Minas Gerais, 

MG, 2014. p. 54-60. 

 

SOUZA, Juliana et al. Aproveitamento de água de chuva para usos não potáveis na 

Universidade Severino Sombra. Revista Eletrônica Teccen. v. 9, n. 1, p. 35-46. jan./jun 

2016.  

 

TELLES, D. D. A água e o meio ambiente. In. TELLES, D. D. (Org.). Ciclo ambiental da 

água: da chuva à gestão. 1. ed. São Paulo: Edgar Blucher Ltda, 2013. p. 337-346.  

 

THOMAZ, P. Águas de chuva: poluição difusa e aproveitamento em uso não potável. In. 

TELLES, D. D. (Org.). Ciclo ambiental da água: da chuva à gestão. 1. ed. São Paulo: 

Edgar Blucher Ltda, 2013. p. 337-346.  

 

THOMAZ, P. Aproveitamento de água de chuva de telhados em áreas urbanas para fins não 

potáveis. In: Simpósio Brasileiro de captação e manejo de água de chuva. 6., 2007, Belo 

Horizonte-MG. p. 1-24. 2007. 

 

 

 



18 

 

THOMAZ, P. Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. 1. 

ed. São Paulo-SP. Disponível em: 

<http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/livros/Livro_aprov._aguadechuva/Livro%20Apr

oveitamento%20de%20agua%20de%20chuva%205%20dez%202015.pdf>. Acesso em 02 de 

novembro de 2018. 

 

TUNDISI, J. G. Recursos Hídricos no Século XXI. 1. reimpressão. São Paulo: Oficina de 

textos, 2011. 

VAZ, Maria Lúcia Glueck. Reúso da água pluvial: uma abordagem sustentável em 

edificações residenciais. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/livros/Livro_aprov._aguadechuva/Livro%20Aproveitamento%20de%20agua%20de%20chuva%205%20dez%202015.pdf
http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/livros/Livro_aprov._aguadechuva/Livro%20Aproveitamento%20de%20agua%20de%20chuva%205%20dez%202015.pdf


19 

 

ANEXO 

Dados do consumo da descarga de bacia sanitária 

Número de ocupantes                 05        pessoas 

Volume por descarga                 6,8        l/descarga 

Taxa de utilização                      0 5       descarga/pessoa/dia 

Vazão                                         170        l/dia 

Vazão mensal                         5.100        l/mês  

 

Dados da rega de jardim (área jardim) 

Taxa adotada                               2          l/dia.m² 

Frequência irrigação mês           15         dias 

Área permeável                        110         m² 

Vazão mensal                        3.300         l/mês 

 

Dados lavagem de carro 

Quantidade de carros                        03        unidade 

Taxa adotada                                   150        l/lavagem.carro 

Lavagens mensais/ frequência          02        lavagens/carro 

Vazão mensal                                  900        l/mês 

 

Dados limpeza de calçada 

Área de calçada                                100      m² 

Taxa adotada                                        2     l/dia.m² 

Lavagens semanais / frequência           1     semanais 

Quantidade /mês                                  4     semanas/mês 

Vazão mensal                                    800    l/mês 

 

Somatória da demanda de consumo para água de chuva coletada 

V mensal total= bacia sanitária + irrigação de jardim+ lavagem de carro+lavagem de calçada 

V mensal total=                    5.100 + 3.300 +900 + 800 

V mensal total=                     10.100 L/mês 


