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RESUMO 
 

A escassez e o desperdício de água tem sido um assunto recorrente há anos no mundo todo. O 
objetivo deste trabalho foi estimar o volume de água consumida na empresa Projex, localizada na 
cidade de Ourinhos/SP, e propor uma infraestrutura para reuso da água de chuva na mesma. O 
índice pluviométrico da cidade foi coletado através do fornecimento dos dados pelo Centro Integrado 
de Informações Agrometeorológicas, e o consumo de água da empresa foi coletado a partir dos 
dados fornecidos pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. Com estes dados, foi 
possível dimensionar o reservatório da infraestrutura proposta e calcular a redução mensal do 
consumo de água. Os resultados mostraram que é viável a implantação da infraestrutura para o 
reuso da água de chuva, o conjunto de dados mostra uma aplicação financeiramente e 
ecologicamente benéfico. A redução do consumo de água da rede fornecedora foi de 
aproximadamente 14% ao mês, o equivalente a 24.800,00 litros ou 2,24 m³ de economia mensal de 
água. Quanto a confiança do método, obteve-se o valor de 84%, uma porcentagem alta e satisfatória.  
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ABSTRACT 
 
Scarcity and waste have been a recurring issue for years around the world. The aim of this paper is 
estimate the volume of water consumed in the company Projex, located in the city of Ourinhos-SP, 
and propose an infrastructure for reuse of rainwater in it. The city’s rainfall index was collected by 
providing data from the Integrated Center for Agrometeorologic al Information, and the company’s 
water consumption was collected from data provided by the Ourinhos Water and Sewer 
Superintendence. With these data, it was possible to scale the proposed infrastructure reservoir and 
calculate the monthly reduction of water consumption. The results showed that it is feasible to 
implement the infrastructure for the reuse of rainwater, financially and ecologically beneficial. The 
water consumption reduction of the supply network was approximately 14% per month, equivalent to 
24800,00 liters or 2,24 cubic meters of monthly water savings. As for the reliability of the method, 
84% was obtained, a high and satisfactory percentage. 
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INTRODUÇÃO 

Em um mundo dinâmico e marcado por uma complexidade ambiental 

mutante, processos de gestão de recursos naturais, em qualquer recorte espacial-

territorial, estão sempre confrontados aos desafios de acompanharem os novos 

contextos sociais, econômicos e ecológicos que se configuram ao longo do tempo. 



Não é diferente no caso da água, aqui compreendida no seu sentido mais amplo e 

abrangente. (Jr., 2017, p. 11) 

Através dos séculos, a complexidade dos usos múltiplos da água pelo homem 

aumentou e produziu um enorme volume de degradação e poluição. Por outro lado, 

os usos múltiplos excessivos e as retiradas permanentes para diversas finalidades 

têm diminuído consideravelmente a disponibilidade de água e produzido inúmeros 

problemas de escassez em muitas regiões e países. (Tundisi; Tundisi, 2011, p.14). 

O Brasil é um país privilegiado nesse aspecto. Em seu território se localizam 

as mais extensas bacias hidrográficas do planeta. No entanto, muitas delas estão 

distantes dos principais centros populacionais e industriais do país, o que ocorre 

também com as maiores potências mundiais, que demandam água em quantidade e 

qualidade cada vez maiores. (Mancuso & dos Santos, 2003, p. 10). 

O termo água de reuso passou a ser utilizado com maior frequência na 

década de 1980, quando as águas de abastecimento foram se tornando cada vez 

mais caras, onerando o produto final quando usadas no processo de fabricação. 

Como o preço do produto, ao lado de sua qualidade, é fator determinante para o 

processo de uma empresa, a indústria passou a procurar, dentro de suas próprias 

plantas, a solução para o problema, tentando reaproveitar ao máximo seus próprios 

efluentes. Uma gama de processos foi desenvolvida visando à redução de custos, 

tendo obtido melhores resultados aqueles que utilizaram com sucesso esses 

métodos (Mancuso & dos Santos, 2003, p. 11). 

O objetivo principal deste projeto foi propor uma alternativa para redução do 

consumo de água a partir do dimensionamento de estrutura de coleta de água 

pluvial no prédio da empresa Projex Engenharia e o consequente reaproveitamento 

da água coletada para fins não-potáveis. 

A água pluvial coletada é destinada para lavagens, sendo no piso de entrada 

da empresa e no pátio de circulação de veículos e funcionários, também serve para 

a irrigação da jardinagem decorativa na chegada da empresa e lavagem de 

máquinas e veículos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local da pesquisa foi desenvolvido na empresa Projex Engenharia.  

Para a redução de gastos e contribuição com o meio ambiente/ 

sustentabilidade, foi de extrema importância a aplicação de um sistema de captação 



de água pluvial, pois este procedimento fez com que as águas que iriam para a rede 

de coleta de águas pluviais, situados nas vias, fossem reaproveitadas em diversas 

atividades no próprio local. O reaproveitamento de águas coletadas da chuva deve 

ser em atividades onde se ausenta a exigência de águas potáveis, podendo ser 

aplicadas em propriedades rurais, indústrias, hospitais, condomínios, prédios 

residenciais ou comerciais, hotéis, postos de lavação, entre outros. 

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007) existem seis métodos disponíveis 

para o dimensionamento do reservatório. Em muitos casos onde foram estudados a 

fundo o tema, visualiza-se que o Método Prático Australiano gerou bons resultados e 

muita satisfação nos requisitos viabilidade técnica e econômica. 

Para obtenção de bons resultados, de modo que o dimensionamento forneça 

um valor confiável, suficiente e econômico, os cálculos foram executados através do 

Método Prático Australiano. 

Primeiramente definiu-se o volume de água do reservatório no fim do mês 

através dos dados coletados, com o volume de água no reservatório no início do 

mês, o volume mensal produzido pela chuva no mês “t” e a demanda mensal de 

água não potável. 

Levou-se em consideração que o volume de chuva mensal é obtido efetuando 

a multiplicação da área de captação com o coeficiente de escoamento superficial, e 

esse resultado ainda se multiplica com a resposta da subtração da precipitação 

média mensal menos a interceptação da água que molha a superfície e perdas por 

evaporação. Usou-se para este último o valor de 2mm. 

Considerando os materiais disponíveis no mercado, foram usados para a 

execução do projeto e dos cálculos os seguintes:  

 

-Cisterna Slin Modular com filtros de folhas (Figura 1);  

 



Figura 1- Imagem de uma cisterna Slin Modular com filtros de folhas que pode ser utilizada 
para armazenamento de água pluvial. 

 
Fonte: disponível em: <www.casadacisterna.com.br> Acesso em: 17 de março de 2019. 

 
-Calha de PVC (Figura 2); 

 

Figura 2-  Imagem de uma calha de PVC, utilizada para coletar água do telhado. 

 
Fonte: disponível em: < blog.useaguadechuva.com> Acesso em: 06 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sistema de filtragem com 4 filtros de tratamento. Filtro anti folhas, decanter, filtro 

fino e filtro clorador (Figura 3). 

  



 

Figura 3- Sistema de filtragem com 4 filtros de tratamento. Filtro anti folhas, decanter, filtro 
fino e filtro clorador. 

 

Fonte: disponível em: <cisternas.tecnotri.com.br> Acesso em: 07 de maio de 2019. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os índices pluviométricos da cidade de Ourinhos foram fornecidos pela 

Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), detalhados 

mensalmente por 3 anos, compreendida entre 2016 e 2018. 

 Os índices pluviométricos encontram-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1- Índices Pluviométricos: monitoramento Climatológico de Ourinhos. (mm) 

Ano Jan Fev Março Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez total 

2016 336,7 223,3 136,5 53,1 135,2 87,1 13,5 126,7 64,6 91,4 100,9 183,7 1552,7 

2017 323,6 127,1 285,5 122,5 296,6 123,6 1,0 41,6 0,5 25,8 0,9 1,9 1350,6 

2018 161,4 91,6 287,5 29,7 51,3 30,0 1,5 190,8 88,9 4,4 20,4 42,7 1000,2 

média 273,9 147,33 236,5 68,43 161,03 80,23 5,33 119,7 51,33 40,53 122,2 228,3 1301,16

Fonte: Disponível em: < www.ciiagro.sp.gov.br> Acesso em: 09 de maio de 2019. 
 

Para obter o consumo per capta médio utilizaram-se dados obtidos junto ao 

sistema de banco de dados operacionais da concessionária local de água, 

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE).  



Abaixo, apresenta-se os consumos mensais dos anos de 2016, 2017 e 2018 

da empresa Projex. 

 

Quadro 2- Consumo da empresa Projex nos anos de 2016, 2017 e 2018. 
ANO CONSUMO MENSAL (m³)MESES CONSUMO 

ANUAL 
(m³) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

2016 30 25 25 46 51 44 48 45 37 36 41 32 460 

2017 24 35 34 15 29 33 29 38 32 37 21 22 349 

2018 15 27 7 12 13 19 14 22 20 16 12 16 193 

Colocou-se em analise o grande desvio entre os consumos anuais dos três anos. 

 A partir desse fator, utilizou-se a média (mensal e anual) apenas do ano de 2018.  

Média: 193m³/ano e 16 m³/mês 

Fonte: Disponível em < www.sae-ourinhos.com.br> Acesso em: 14 de maio de 2019. 
 

 O desfalque no consumo anual (m³) dos anos de 2016 e 2017 para 

2018 foi gerado pelo encerramento de lavagens de veículos na empresa. Decidiu-se 

que a partir de 2018 seriam lavados em lavadoras especializadas. Devido a esse 

fator, todo o cálculo foi feito a partir da média considerando apenas o ano de 2018. 

No setor administrativo da empresa, encontrava-se 13 (treze) funcionários 

trabalhando medianamente dentro do ano em análise. Com esse dado, foi calculado 

o consumo médio per capta anual e mensal da empresa (2018). 

 

Cálculo do consumo per capta anual: 

●Cperc.anual = 

�	��.�é�	


�º
 (01) 

 

Sabe-se que: 

Cperc.anual: Consumo per capta anual  

C na.médio: Consumo anual médio (193 m³/ano) 

nº: número de funcionários (13 funcionários)  

Cperc.anual = 

��

��
 = 14,84 = 15 m³ por funcionário anualmente. 

 

  



Cálculo do consumo per capta mensal: 

●Cperc.me = 

�	��.�é�	


�º
 (02) 

 

Sabe-se que: 

Cperc.me: Consumo per capta mensal 

C me.médio: Consumo mensal médio (16 m³/mês) 

nº: número de funcionários (13 funcionários)  

Cperc.me = 
��

��
 = 1,23 = 1,3 m³ por funcionário mensalmente. 

 

Foi tomado como base a tabela 4 para o cálculo de média de precipitação 

mensal (mm) na região da cidade de Ourinhos. 

 

Cálculo da média de precipitação mensal: 

●Mprec.m = 
��.��


��	�����
 (03) 

Sabe-se que: 

Mprec.m: Média de precipitação mensal  

Pm.ano: Precipitações mensais do ano de 2018 

Mprec.m = 
���,���,�����,��⋯���,�

��	
  = 83,35 mm/mês. 

 

 

 

O cálculo do volume do reservatório foi executado com a maior precipitação a 

fim de obter um dimensionamento confiável e seguro, que satisfaça a necessidade 

de reserva. 

Cálculo do volume precipitado (e coletado) mensalmente: 

●Q = A * C * (P – I) (04) 

 

 Sabe-se que:  

Q: volume mensal produzido pela chuva (litros); 

A: área de captação (m²) = 210,96 m² + 170,10 m² = 381,06 m² 

C: coeficiente de escoamento superficial (adimensional) = 0,8 (Quadro 1) 

P: precipitação média mensal (mm) = 83,35 mm 



I: interceptação da água que molha a superfície e perdas por evaporação 

(mm), geralmente 2mm 

 

 Q = 381,06 * 0,8 * (83,35 – 2) = 24.799,38 litros = 24.800,00 litros 

 

Volume do reservatório: 

 

          �(�) = �(���) +  (�) - !(�) 

 

Onde: 

�(�) volume de água no reservatório no fim do mês (litros); 

�(���)  volume de água no reservatório no início do mês (litros)  

 (�)  volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

												!(�)  demanda mensal de água não potável (litros) 

Cálculo: 

�(���)  = 0 litros 

 

 (�)  (considerou-se a maior precipitação mensal dos 12 meses de 287,5 mm) 

Q = 381,06 * 0,8 * (287,5 – 2) = 87.034,10 litros 

 

												!(�) (considerou-se que o pátio é lavado e o jardim molhado 4 vezes no 

mês, onde estimou-se um período de 30 minutos para todo o serviço ser executado) 

  

 280 litros ----------------15 minutos;  

           X      -------------------   120 minutos (mensal) 

X = 2240 litros  

 !(�) = 2240 litros por mês 

 

 �(�) = �(���) +  (�) - !(�) 

 �(�) = 0 + 87.034,10 – 2240 

 �(�) = 84.794,10 litros 

 



A fim de garantir uma melhor opção para a escolha da cisterna, foi calculado 

a possibilidade de falha. 

"# = Nr / N (05) 

 

Onde: "#  possibilidade de falha; 

Nr número de meses em que �(�)=0; 

Meses onde as precipitações foram de: 

1,5 mm (jul/2018); 4,4 mm (dez/ 2018). Um total de 2 meses. 

Portanto, Nr = 2. 

           N = número de meses considerados = 12 meses. 

 

"# = 2 /12 = 0,1666 = 16,7 % 

"# = 16,7 % 

 

Cálculo de confiança do método:  

Confiança = (1 - "#) 

Confiança = (1 - 0,1666) = 0,8334 = 83,34 % 

Confiança = 84 % 

É recomendado que os valores de confiança estejam entre 90% e 99%. 

 

Com os cálculos executados, tornou-se possível saber a quantidade 

economizada mensalmente em volume. 

 

Usou-se da cisterna ao invés da rede o total de 2240 litros. 

 1m³ -------- 1000 litros 

 X ------------ 2240 litros 

X = 2,24 m³ de água reutilizados da chuva. 

Isso significa que, a cada mês, a empresa terá uma redução de gastos 

equivalentes a essa quantidade acima. 

Levando em consideração o consumo médio calculado na tabela 6; 

Média: 16 m³/mês 

Obteve-se o índice de economia proporcionado pela instalação do sistema: 

 16 m³/mês ------------ 100% 



2,24 m³/mês ----------- X 

X = 14% 

Ou seja, a redução do consumo de água da rede fornecedora SAE é de 

aproximadamente 14% ao mês.  

 

CONCLUSÃO 

Pelos cálculos e resultados expostos, concluiu-se que a implantação da 

infraestrutura proposta para a empresa Projex é de extrema importância, sendo 

benéfica tanto financeiramente quanto ecologicamente. A economia de 14% ao mês 

no requisito consumo de água é grandemente satisfatória, já que a confiança do 

método se encontrou numa porcentagem de 84%. O valor de quatorze por cento 

representa para a empresa um total de 2,24 m³ (ou 24.800,00 litros) de água 

reutilizados da chuva todo mês.  
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