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1 INTRODUÇÃO 

O consumo de alguns recursos em excesso por anos promoveu sua escassez ou 

inviabilizou o recurso, fato que está ocorrendo atualmente com a água, que se encontra na 

mesma quantidade e que a cada dia fica pior distribuída. A coleta e o armazenamento de 

águas pluviais para uso doméstico, irrigação, criação de animais e outras finalidades é uma 

realidade antiga que tem tido uma crescente aplicação em várias localidades do mundo. O 

crescimento da população mundial aliado aos usos impróprios da água tem levado a cenários 

de degradação desse recurso. Sendo assim, sistemas que buscam o uso racional da água são 

cada vez mais aplicados, como é o caso dos sistemas de aproveitamento de água de chuva 

(MINIKOWSKI, M.; MAIA, A. G, 2009). 

Em 1992, a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o "Dia Mundial da 

Água", publicando um documento intitulado "Declaração Universal dos Direitos da Água". 

No texto declara que a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, 

cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável pela sua 

utilização. A água é a seiva do nosso planeta, sendo a condição essencial de vida e de todo o 

ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como é a atmosfera, o 

clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais 

do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 30 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. 
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De acordo com dados do International Hydrological Programme da UNESCO sobre 

recursos hídricos, o volume total de água no planeta é calculado em torno de 1,4 bilhões km³. 

Porém, 97,5% dessa água é salgada, e está basicamente nos mares e oceanos. A água doce, 

que só representa 2,5% do total, está em sua maior parte nas calotas polares, estando apenas 

0,3% desta disponível e de fácil acesso em lagos, rios e lençóis subterrâneos pouco profundos. 

Destes, somente cerca de 0,008 %, do total da água do nosso planeta é potável 

Embora a água seja a substância mais abundante do nosso planeta, especialistas 

alertam para um possível colapso das reservas de água doce, a qual está se tornando uma 

raridade em diversos países. A matemática é simples, a quantidade de água no mundo tem 

permanecido constante nos últimos 500 milhões de anos, enquanto o mundo está cada vez 

mais populoso (WADA, 2010). 

Estudiosos indicam que nos próximos cinquenta anos, eclodirão guerras pelo controle 

da água mundo afora, assim como no século XX e XXI ocorreram, e ainda ocorrem, guerras 

pelo domínio do petróleo. A água potável poderá se tornar o principal motivo de disputa entre 

as nações, a fim de evitar isso, autoridades e lideranças começam a se mobilizar para colocar 

a água na agenda política dos países do mundo (GUARDIA, 2002).  

 

2 METODOLOGIA  

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sob as formas que a 

população pode fazer a utilização das águas da chuva, conhecida como água de reuso, um dos 

motivadores da pesquisa foi a escassez de água potável nos anos de 2014 e 2015, sendo 

necessários inclusive sistemas de rodizio entre bairros na mesma cidade, além da grande 

diminuição dos reservatórios de água potável do Brasil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A reutilização ou reuso de água não é um conceito novo e tem sido praticado em todo 

o mundo há muitos anos. Existem relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição 

de esgotos e sua utilização na irrigação. No entanto, a demanda crescente por água tem feito 

do reuso planejado da água um tema atual e de grande importância (CETESB, 2010). Com a 

diminuição da água nos grandes centros, as casas e estabelecimentos buscam cada vez mais 

novos sistemas para aperfeiçoar o uso da mesma. 

A água da chuva pode ser coletada pelas calhas no telhado do prédio ou da casa e 

armazenada em uma cisterna no térreo ou subsolo. Deve ser instalado um equipamento para 

filtrar a água, se for necessário, e um sistema de recalque, bomba d'água + encanamento, para 



 

enviar a água para torneiras, um modelo mais simples para casas populares pode suprir quase 

100% da água de um lar. 

Em 1934 no Brasil foi criado Código de águas, através do Decreto 24.643/1934, artigo 

103, que diz: ‘as águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caírem diretamente, 

podendo o mesmo dispor delas à vontade, salvo existindo direito em contrário’, a Lei 

9433/1997 não modificou as regras acima. 

No Japão os prédios coletam agua da chuva e a mesma é utilizada nas bacias 

sanitárias. Em Yamagata, cidade japonesa, 30% da água utilizada nos apartamentos é não 

potável. Além deste país, Alemanha, Austrália e Estados Unidos também utilizam água da 

chuva para regar jardins, lavar calçadas e carros, usos industriais, piscinas e lavagens de 

roupas. A água de reuso quando usada em bacias sanitárias precisa ser clorada devido a 

respingos nos órgãos genitais, deve ser usado 0,5 mg/L a 3mg/L. Pode ser utilizado 

hipoclorito de sódio, hipoclorito de calcio ou ultra violeta de genciana. 

Uma pesquisa da Universidade da Malásia salientou que no início da chuva, somente 

as primeiras águas carreiam ácidos, microorganismos, e outros poluentes atmosféricos, sendo 

que passado esse período inicial, a água da chuva já adquire características de água potável, 

que pode ser coletada e destinada a reservatórios fechados (SILVA, 2012). 

O reservatório deve ter uma manutenção periódica de limpeza e conservação evitando 

riscos à saúde. A viabilidade do sistema de aproveitamento de água da chuva depende 

basicamente de três fatores: precipitação, área de coleta e demanda. O reservatório deve ser 

projetado de acordo com as necessidades do usuário e com a disponibilidade pluviométrica 

local para dimensioná-lo corretamente (MAY, 2004). 

Os principais objetivos do aproveitamento de água da chuva são incentivar a 

população a fazer o aproveitamento correto da água de chuva, minimizar o escoamento do 

alto volume de água nas redes pluviais durante as chuvas fortes, usar a água para irrigações 

nos jardins e lavagens de pisos externos, lavagens de pisos, carros, máquinas e nas descargas 

no vaso sanitário, e como economia, tendo em vista que a mesma é livre de cobrança, uma 

vez que o custo deste reuso somente se dá na implantação do sistema, depois não há mais 

gastos. Ressalta-se que água que não for coletada vai infiltrar na terra e ir para o lençol 

freático, preservando o seu ciclo natural e com isso diminuindo a escassez e o racionamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desabastecimento de várias cidades ligou um alerta com relação ao uso correto da 

água potável e possível utilização das demais fontes de água, antes desprezadas, como o reuso 



 

da água da chuva. A utilização de água tratada para alguns fins menos nobres tornou-se 

inviável, o que tem impulsionado o aumento crescente de sistemas de aproveitamento de 

águas pluviais para fins não potáveis. Além da escassez, a poluição de recursos hídricos tem 

feito com que a sociedade perceba a necessidade de gerenciar melhor a utilização desse bem. 

A economia gerada pela água aproveitada recai em economia para águas de uso nobre, 

pois a partir do momento em que não se usa a água fornecida pela concessionária de 

abastecimento, para usos não nobres, esse recurso é preservado para o consumo direto 

humano. 

O reuso de água de chuva já vem ocorrendo em regiões brasileiras como o nordeste, 

conhecido pelas repetidas secas, e sudeste, que possui suas reservas hídricas no menor volume 

desde que as medições começaram a ser feitas. Porém esta prática ainda precisa ser difundida 

para toda a população do país. A prática só possui vantagens, sendo o único impecílio seu 

custo inicial. Governos de todas as estâncias devem estimular esta prática, uma forma de fazer 

com que as futuras gerações não sofram nem lutem por um bem tão indispensável para a vida 

humana: A ÁGUA. 
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