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RESUMO - A água é um bem essencial para a sobrevivência das espécies e para o desenvolvimento 

econômico e social. Embora a superfície da Terra seja constituída por três quartos de água, apenas 

uma pequena parcela pode ser utilizada para as atividades humanas. Devido às pressões urbanas, à 

poluição dos mananciais e à má gestão, atualmente, diversas cidades vêm sofrendo com a crise 

hídrica. Uma alternativa para diminuir as pressões sobre os recursos hídricos é o aproveitamento de 

águas pluviais para fins não potáveis. Sabendo disso, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão 

sistemática da literatura, visando identificar as pesquisas relacionadas à temática abordada. Entre os 

trabalhos encontrados, foram selecionados 20 estudos em português, 7 em inglês e 3 em espanhol. 

Observou-se que existem poucos estudos que discutem todas as dimensões para a implantação de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais. Portanto, verificou-se a necessidade da realização de 

um estudo que compreenda todas as fases desta implantação. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso essencial para o homem, entretanto sua disponibilidade é limitada. 

Segundo Tucci et al. (2000), devido ao excesso de cargas poluidoras domésticas e industriais, à 

ocorrência de enchentes e à alta demanda de água, as grandes aglomerações urbanas brasileiras 

possuem condições críticas de sustentabilidade.  

Por esse motivo, a utilização de águas pluviais vêm se apresentando como um tema atual e 

importante. A água da chuva é um recurso disponível para toda população em determinados meses 

do ano e uma fonte de água doce; sua utilização é uma questão sustentável e muitas vezes econômica.  

O aproveitamento da água pluvial é um conceito simples, que permite que as águas da chuva 

provenientes da cobertura, ao invés de escoarem pelos bueiros, sejam filtradas e armazenadas em um 

reservatório para seu posterior aproveitamento na irrigação, limpeza, lavagem de roupas, descarga 

sanitária e demais usos cujos requisitos de potabilidade não sejam necessários (Tomaz, 2003). 
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Entretanto, este autor destaca que os poluentes presentes no ar dos centros urbanos e polos 

industriais, como o dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, chumbo e zinco, alteram as 

concentrações naturais da água de chuva. O referido autor também aponta que folhas de árvores, 

poeiras, revestimento do telhado, fezes de aves e animais podem contaminar a água, provocando 

contaminação por bactérias e parasitas gastrointestinais. Nesse caso, na implantação de projetos de 

aproveitamento de água pluviais é importante descartar a primeira água da chuva. 

A fim de verificar a existência de estudos na área de aproveitamento de águas pluviais, o 

objetivo deste artigo foi realizar uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório fundamentada em 

revisão sistemática da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi a de revisão sistemática que, de acordo com Cook et al. (1997), 

compreende a utilização de técnica científica a fim de reduzir viés, avaliação crítica, montagem e 

resumo de todos os trabalhos significativos sobre um tema específico. 

Com base nos objetivos da pesquisa, conduziu-se o trabalho a partir do levantamento de 

estudos associados ao aproveitamento de águas pluviais em edificações. Para isso, seguiu-se a 

metodologia proposta por Brereton (2007), definindo as questões a serem respondidas com a pesquisa 

e desenvolvendo um protocolo. 

Para a definição do protocolo e organização dos estudos encontrados, foi utilizado o software 

StArt, versão 2.3.4.2. Para a realização desta revisão, definiu-se como palavras-chave: saneamento 

urbano, escassez hídrica, aproveitamento de águas pluviais, aproveitamento de águas pluviais em 

prédios públicos, aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis em telhados. 

A busca dos documentos foi realizada na base do Google Acadêmico. Apesar dos filtros 

realizados, o número de arquivos encontrados era muito extenso, portanto decidiu-se colocar entre 

aspas as expressões “escassez hídrica” e “aproveitamento de águas pluviais”, reduzindo de forma 

considerável os trabalhos a serem analisados. Como foram disponibilizados apenas estudos na língua 

portuguesa, decidiu-se abranger a pesquisa utilizando as mesmas palavras-chave em inglês e em 

espanhol. 

No software StArt foram incluídos todos os arquivos encontrados durante a busca. 

Posteriormente, foram retirados os trabalhos repetidos, arquivos indisponíveis gratuitamente e 

documentos sem autor. Em seguida, os documentos restantes foram submetidos à análise de 

alinhamento dos títulos e resumos com a finalidade da pesquisa, descartando aqueles que abordavam 

a utilização de águas pluviais para fins potáveis, os que não apresentavam os sistemas de 
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aproveitamento de águas pluviais e/ou não discutiam sobre a qualidade da água da chuva. 

Subsequentemente, foi feita a leitura na íntegra dos arquivos selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa nas três línguas resultou em um total de 36 arquivos em português, 42 em inglês e 

6 em espanhol, entre os quais foram selecionados, a partir da metodologia proposta, 20 documentos 

em português, 7 em inglês e 3 em espanhol.  

Grande parte dos trabalhos encontrados abordaram o uso eficiente da água em edifícios, 

englobando formas de diminuir perdas de água. Esses trabalhos, além de falarem sobre o 

aproveitamento de águas pluviais, também discutiam sobre o reúso de águas cinzas e formas de 

conservação da água em edificações.  

Na pesquisa de Cavaleiro (2014), havia o passo a passo de todas as etapas do 

dimensionamento e da manutenção de um sistema de aproveitamento de água de chuva, além da 

descrição de um sistema já existente, entretanto não apresentou os custos de implantação e 

manutenção. 

O estudo de Fonseca (2014) evidenciou a economia anual das contas de água quando se opta 

por utilizar águas pluviais, contudo não apontou os gastos com a construção do sistema de 

aproveitamento de águas de chuva. Já o trabalho de Santana (2012) discutiu apenas acerca da 

qualidade das águas de chuva, considerando os parâmetros dispostos na NBR 15527/07. 

O trabalho de Braga (2009) demonstrou a inviabilidade econômica dos sistemas de 

aproveitamento de águas pluviais. A autora constatou que, em relação ao reúso de águas cinzas, o uso 

de águas pluviais no condomínio estudado não apresentou viabilidade econômica. Tomaz (2003) 

afirma que esse tipo de sistema apresenta maior viabilidade em áreas comerciais e industriais em 

razão do alto valor que deve ser investido. Já o estudo de Cardoso (2010) demonstrou que o 

aproveitamento das águas de chuva são viáveis em casas e inviáveis em edifícios devido à relação 

entre a área de captação e o número de habitantes. 

Além de reduzir o consumo de água potável, Aheeyar e Bandara (2010) mostraram que o 

aproveitamento das águas pluviais traz benefícios como a redução de inundações nas cidades, 

diminuindo assim danos à saúde, lojas, casas, entre outros. Os autores acrescentaram que essas 

vantagens devem ser incluídas na análise econômica, o que poderia acarretar em uma maior 

viabilidade do projeto. 

Os projetos de utilização de águas pluviais também dependem das tarifas impostas pelas 

concessionárias. Jaulhac (2008) apresentou um panorama global da utilização da água de chuva, 
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evidenciando que em alguns lugares do mundo, a água potável possui um preço elevado, conduzindo 

a uma maior viabilidade do uso da água de chuva. 

Dos trabalhos explorados, Espinosa et al. (2015) apresentaram um estudo mais completo, 

englobando avaliação da qualidade da água da chuva, o dimensionamento do sistema de 

aproveitamento de águas pluviais e também uma análise de custo para a construção desse sistema na 

Facultad de Planeación Urbana y Regional. Os autores atestaram a viabilidade do projeto além de 

apresentarem a aceitação do uso de água de chuva pela comunidade acadêmica. 

De um modo geral, para estudar a viabilidade de um sistema de aproveitamento de águas 

pluviais, devem ser levantados os dados de precipitação do município, a demanda de água no local 

estudado, dados das áreas de captação de chuva, avaliação do sistema hidrossanitário já existente, 

verificação de qualidade da água da chuva, dimensionamento do sistema e análise de viabilidade 

econômica. 

 

CONCLUSÕES 

Após interpretação da literatura encontrada, percebeu-se a dimensão que o sistema de 

aproveitamento de águas pluviais atinge no mundo. Esses sistemas são utilizados não só em edifícios 

residenciais, mas também em empreendimentos como hospitais, presídios, aeroportos, faculdades, 

locais turísticos. 

Observou-se que existem poucos estudos que discutem todas as dimensões para a implantação 

de um sistema de aproveitamento de águas pluviais. Grande parte dos estudos abordam somente a 

verificação da qualidade da água de chuva, outros apresentam a viabilidade econômico e/ou 

dimensionamento, outros ainda descrevem apenas as partes do sistema. 

Com base na pesquisa realizada, reafirma-se a necessidade da realização de um trabalho 

completo, compreendendo desde o balanço da precipitação até análise de custos e cálculo de 

viabilidade técnico-econômica para a implantação de um sistema de aproveitamento de águas 

pluviais. 
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