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RESUMO 
 
 

RESUMO Devido à escassez dos recursos naturais e o custo elevado no tratamento de água, 
buscou-se dimensionar um sistema de armazenamento, tratamento e bombeamento de água 
proveniente de chuvas para suprir a demanda de uma residência térrea. O reservatório foi 
dimensionado baseado nas normas da ABNT NBR 15527/07, 5626/98, 10844/89, 12213/92, 
12214/93 e 12217/94, levando principalmente em consideração alguns parâmetros pré-
definidos, tais como índices pluviométricos da região e escoamento superficial. Por meio de 
pesquisas bibliográficas foram levantados dados médios de utilização hídrica em uma 
residência para fins não potáveis, a fim de determinar a viabilidade e o custo benefício do 
sistema. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA Com o aumento da população houve um consumo 
exagerado e de forma erronia da água, acarretando grandes problemas de escassez, e 
fazendo com que seja necessária a inserção de novas técnicas para o abastecimento da 
população, técnicas essas geralmente são complexas e por sua vez mais caras, gerando um 
maior custo no produto (água para o consumo). RELEVANCIA DA PESQUISA A água é a 
substancia vital à vida, fazer uso bom dela é essencial, em decorrência disso foi pesquisada 
técnicas para captação e uso de águas provenientes da chuva para fins não potáveis, 
diminuindo assim o consumo sem necessidade de água potável, aplicando o conceito de 
sustentabilidade tão difundido nos dias atuais. BENEFÍCIOS Além da economia financeira, o 
maior benefício no reuso de água é a possibilidade de manter de forma sustentável desse 
recurso natural tão importante para a vida do planeta. PROCEDIMENTOS A princípio deverá 
ser definido para quais fins será destinada a utilização da água armazenada, neste caso, 
irrigação de jardim, lavagem de calçada e carro. Com isso é feito o calculo do consumo médio 
total, dada em litros/mês, onde são somadas todas as áreas que utilizarão da água 
armazenada, multiplicada cada uma por um coeficiente adotado para cada fim. Depois será 
dimensionado o volume do reservatório, dada em metro cúbico (m³), sendo calculada a área de 
captação de água (área do telhado), dada em metro quadrado (m²), onde devera ser 
multiplicada pelo coeficiente de runoff, que é um coeficiente adotado para cada tipo de 
cobertura, e também devera ser multiplicada pela precipitação média mensal, dada em 
milímetros (mm), da região em analise. Buscou-se minimizar um custo do sistema, onde 
deixara de implantar o reservatório subterrâneo, implantando-o acima da laje, porém terá de 
aumentar o a platibanda do telhado, onde haverá um único custo. Assim eliminara o custo do 
funcionamento da bomba, onde o sistema funcionara por gravidade. RESULTADOS Após os 
cálculos do consumo médio e do volume do reservatório, poderá analisar a viabilidade do 
sistema de aproveitamento de água de chuva. Será viável se o volume do reservatório suprir 
capacidade de alimentar o sistema durante os três meses do ano com menor precipitação da 
região em analise, caso não tenha tal capacidade o sistema será ineficiente. CONCLUSÃO A 
fim de implantar um sistema sustentável de aproveitamento água de chuva em uma residência, 
tal implantação torna-se viável quando o volume do reservatório consegue atender o consumo 
médio durante o período de três meses com menor índice pluviométrico, onde dependerá 
diretamente da área de captação para que possa atender o volume do consumo médio 
estimado. Palavras-chave: Aproveitamento, Chuva, Sutentável.  


