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RESUMO 

 

O aproveitamento de água de chuva para utilização em usos menos nobres tem 
se mostrado como uma alternativa à demanda continuamente crescente de 
recursos hídricos para fins de abastecimento público. O objetivo do trabalho é a 
proposição de um sistema de captação, armazenamento e distribuição de água 
de chuva visando um uso racional deste precioso recurso, diminuindo a pressão 
por captação e tratamento de água para abastecimento aos moradores locais. O 
município de Cajati, no estado de São Paulo, apresenta dados de precipitação 
favoráveis à captação e utilização. A análise é feita para o edifício no qual está 
localizada a sede da Prefeitura Municipal. Os dados mostraram viabilidade de 
implantação deste sistema pela abundância de precipitação local. 

Palavras-chave: Aproveitamento de água de chuva; captação de água de chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of rainwater for lesser noble uses has been shown as an alternative to the 
continuously increasing demand of water resources for public supply. The 
objective of this paper is to propose a Rainwater capture, storage and distribution 
system for a rational use of this precious resource, reducing the pressure for 
abstraction and treatment of water to supply the local inhabitants. The municipality 
of Cajati, in the State of São Paulo, show data of precipitation favorable to it´s 
capture and use. The analysis is made for the building wich is located the Town 
Hall. The data show viability of implementation of this system due to the 
abundance of local precipitation. 

Key words: Rainwater harvesting; use of Rainwater. 
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1 INTRODUÇÃO 

O abastecimento de água do município de Cajati possui fonte de 

captação única, localizada no Rio Jacupiranguinha. Este rio atravessa o 

território municipal no sentido sudoeste-nordeste. A outorga de concessão de 

uso deste recurso hídrico está em seu limite máximo, apresentando dessa 

forma índice de criticidade, com possibilidade de restrições a novas outorgas 

para o município, conforme dados do Relatório I da Elaboração do Plano da 

Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – UGHRI 11 de 2016 

(CBH-RB, 2016). 

O objetivo do trabalho consiste em apresentar sistema de captação de 

água de chuva como complementação ao sistema vigente de abastecimento 

residencial e comercial do município. 

A água apresenta múltiplos usos, dentre eles utilizações menos nobres 

como: lavagem de calçadas, veículos e descargas do vaso sanitário. Tais 

utilizações poderão ser atendidas pela água captada pelo sistema proposto, 

reduzindo a pressão sobre o volume necessário para o desempenho das 

funções econômicas e sociais da população do município.  

Outro aspecto positivo será a demanda pela criação de serviços de 

instalação e manutenção de sistemas de aproveitamento de água de chuva, 

trazendo fonte de emprego e renda para a população. 

A metodologia a ser aplicada consiste na análise de estudos 

climatológicos sobre os dados de precipitação do município para verificar oferta 

de água de chuva local, além de pesquisa de sistemas já implantados para 

verificar características de instalação, uso, e manutenção, assim como 

características das edificações que receberam o sistema e suas possíveis 

adequações. Por fim serão analisadas as questões de viabilidade econômica 

do sistema como um todo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo visa abordar o histórico do uso de água de chuva 

pelas diversas civilizações que se desenvolveram na história humana, assim 

como apresentar informações e trabalhos desenvolvidos na área de 

aproveitamento de água de chuva para os diversos usos. 

2.1 Histórico 

Como Gnadlinger brilhantemente indica em sua palestra no 2º fórum 

mundial da água, realizado na Holanda, em 2000:  

A colheita de água de chuva tem sido uma técnica popular em muitas 
partes do mundo, especialmente em regiões áridas e semi-áridas... 
inventada independentemente em diversas partes do mundo e em 
diferentes continentes há milhares de anos. Foi usada e difundida 
especialmente em regiões semi-áridas onde as chuvas ocorrem 
somente durante poucos meses e em locais diferentes. 
(GNADLINGER, 2000). 

Como exemplos pode-se citar: Província Ganzu, na China, há dois mil 

anos com existência de cacimbas e tanques para armazenamento de água de 

chuva, no Irã há os chamados “Abanbars”, o sistema tradicional de captação de 

água de chuva comunitário, o povo Maya, no século X, praticava uma 

agricultura baseada na colheita de água de chuva, com cisternas com 

capacidade de 20 a 45 mil litros, denominados Chultuns, conforme indicado na 

Figura 1, abaixo: 

Figura 1 - Cisterna Maya, denominada Chultun, com capacidade de 45 m³. 

 
Fonte: Gnaldlinger, 2000. 

Conforme indica Tomaz (2010), uma das inscrições mais antigas do 

mundo é conhecida como Pedra Moabita, indicada na Figura 2. Nela encontra-
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se uma sugestão, feita pelo rei Mesha, que cada casa tenha seu reservatório 

para aproveitamento da água de chuva.  

Figura 2 - Pedra Moabita. 

 
Fonte: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-near-eastern-

world/ammonites-moabites-edomites-in-the-bible/ 

 
 A fortaleza de Masada, em Israel também possui reservatórios, sendo 

estes escavados nas rochas, com capacidade total de 40 milhões de litros, 

conforme figura 3 (GNADLINGER, 2000). 

 

Figura 3 - Fortaleza de Massada, em Israel. 

 
Fonte:http://imperioroma.blogspot.com.br/2010/06/massada-ultima-fortaleza.html 

Na ilha de Creta, na Grécia, há inúmeros reservatórios escavadas em 

rochas, em períodos anteriores a 3 mil a.C, capazes de aproveitar a água de 

chuva. A fortaleza dos Templários (Figura 4), na cidade de Tomar, em Portugal, 
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construída em 1160, possui dois reservatórios para aproveitamento de água de 

chuva (TOMAZ, 2010). 

Figura 4 - Fortaleza de Tomar, em Portugal. 

 
Fonte: https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-templario-de-tomar-15814 

Os sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva caíram em 

desuso, na península de Yucatan e na Índia devido as colonizações espanhola 

e britânica, respectivamente. A introdução dos métodos de construção 

europeus e a forte tributação dos colonizadores foram responsáveis pela 

derrocada desse sistema tão antigo (GNADLINGER, 2000). 

O progresso tecnológico nos séculos XIX e XX se deu nos países 

desenvolvidos, que possuem clima temperado e úmido, sem que houvesse a 

escassez que impulsionasse a captação de água de chuva. Essas tecnologias 

quando trazidas às zonas mais áridas, pela colonização do novo mundo, 

combatiam a carência de água com foco na construção de barragens e 

utilização de água subterrânea, fazendo com que a tecnologia de captação de 

água de chuva fosse quase que completamente esquecidas (GNADLINGER, 

2000). 

A população mundial está se concentrando em zonas urbanas com o 

passar dos anos, aumentando o desmatamento, para abertura de espaços de 

expansão da zona urbana e, a pressão sobre a demanda por água potável. O 

Relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial” da ONU, de 2014, indica que 

54% da população mundial vivem em áreas urbanas, com perspectivas de 

aumento para 66% para o ano de 2050. O Brasil apresenta taxa de 

urbanização de 84% (IBGE, 2010). 
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A pressão sobre a disponibilidade de água para abastecimento humano, 

produção animal e cultivo na agricultura, que por sua vez é cada vez menos 

sustentável, devido seu alto consumo energético e, ao mesmo tempo, a 

descoberta de novos materiais e tecnologias levou a uma nova expansão dos 

sistemas de captação de água de chuva, tanto nas áreas anteriormente 

utilizadas assim como em novas áreas. (GNADLINGER, 2000). 

Alemanha, Japão e Califórnia, nos Estados Unidos oferecem 

financiamento para construção de sistemas de captação de água de chuva. No 

primeiro, a água coletada é destinada para fins não potáveis como descargas 

sanitárias, máquinas de lavar roupa para os usos residenciais, desde 1980 

(TOMAZ, 2010). 

Algumas iniciativas são desenvolvidas no Brasil. Em Pernambuco por 

exemplo, ações de aproveitamento de água podem ser encontradas. A 

Articulação no Semi-Árido (ASA), organização da sociedade civil, iniciou, em 

2003, o programa um Milhão de Cisternas (P1MC) com o objetivo de beneficiar 

5 milhões de pessoas inseridas na região do semi-árido, com água potável, 

pela captação de água de chuva através de cisternas com capacidade de 16 

mil litros (OLIVEIRA, 2008). 

2.2 Legislações e Normas brasileiras. 

O código de águas, estabelecido no Decreto Federal nº 24.643 de 10 de 

julho de 1934, menciona as águas pluviais, citando: 

Artigo 102- Consideram-se águas pluviais as que procedem 
imediatamente das chuvas. 
Artigo 103- As águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde 
caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas à vontade, salvo 
existindo direito em contrário. 
Parágrafo único: ao dono do prédio, porém não é permitido: 
I - Desperdiçar essas águas em prejuízo dos outros prédios que delas 
se possam aproveitar, sob pena de indenização aos proprietários dos 
mesmos; 
II – Desviar essas águas do seu curso natural para lhes dar outro, 
sem consentimento expresso dos donos dos prédios que irão recebê-
las. 
Artigo 104- Transpondo o limite do prédio em que caírem 
abandonadas pelo proprietário do mesmo, as águas pluviais, no que 
lhes for aplicável, ficam sujeitas as regras ditadas para as águas 
comuns e para as águas públicas. 
Artigo 106- É imprescritível o direito de uso das águas. 
Artigo 107- São de domínio público de uso comum as águas pluviais 
que caírem em lugares ou terrenos públicos de uso comum. 
Artigo 108- A todos é lícito apanhar estas águas. 
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Parágrafo único: não se poderão, porém, construir nestes lugares ou 
terrenos, reservatórios para o aproveitamento das mesmas águas 
sem licença da administração. 

O código Sanitário do Estado de São Paulo, Decreto Estadual nº 12.342, 

de 27 de setembro de 1978, indica em seu art. 12, item III, que não é permitida 

“a interconexão de tubulações ligadas diretamente a sistemas públicos com 

tubulações que contenham água proveniente de outras fontes de 

abastecimento”. Indica também em seu artigo 19: “É expressamente proibida a 

introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de drenagem nos 

ramais prediais de esgotos. 

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ABNT 

NBR 15.527:2007, apresenta os requisitos para o aproveitamento de água de 

chuva para fins não potáveis em coberturas inseridas em áreas urbanas. Nela 

define-se água de chuva como: “água resultante de precipitações atmosféricas 

coletadas em coberturas, telhados, onde não haja circulação de pessoas, 

veículos ou animais”. É aplicada aos usos não potáveis, como descargas 

sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, 

limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios e espelhos d´água. 

2.3 Outros Usos 

Em condições naturais, o fluxo de água provido de precipitações é retido 

pela vegetação, infiltrando-se no solo. O restante é escoado pela superfície, de 

forma gradual. Tal situação gera um hidrograma com pico de enchente 

moderados, de lenta variação (TUCCI et al., 1995). 

A urbanização e sua consequente impermeabilização do solo trazem 

mudanças ao ciclo hidrológico natural. As áreas urbanas possuem redução das 

funções de infiltração e armazenagem da água de chuva, com parcela 

majoritária da água de chuva sofrendo escoamento superficial ao invés de 

infiltração. 

A urbanização afeta o hidrograma natural da bacia hidrográfica local, 

conforme indicado no gráfico da Figura 5. O aproveitamento de água de chuva 

apresenta-se como uma eficiente medida de controle de regulação do ciclo 

hidrológico em áreas urbanas (ZAIZEN et al., 1999).  
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Figura 5 – Gráfico comparativo de hidrogramas entre áreas naturais e urbanizadas. 

 
Fonte: TUCCI, et al., 1995. 

A coleta de águas pluviais auxilia no controle de enchentes e, sua 

infiltração no solo pode estabilizar a vazão de água subterrânea, mantendo 

dessa forma a vazão de rios nas épocas secas, gerando até mesmo benefícios 

ambientais como o aumento do poder de autodepuração dos corpos hídricos e 

redução de sua poluição (FENDRICH, R.; OLIYNIK, R. 2002). 

2.4 Componentes do Sistema de Captação e Utilização de Água Pluvial 

Os componentes de um sistema de captação e utilização de água 

pluvial, conforme Cohim et al. (2008), são: Superfície de Captação, Calhas e 

Tubulações, Tratamento, Bombas e sistemas pressurizados e, Reservatórios.  

Superfície de captação: Conforme definição da norma ABNT NBR 

15.227:2007 é: “Área, em metros quadrados, projetada na horizontal da 

superfície impermeável da cobertura onde a água é captada”.  

Podem ser utilizados áreas impermeáveis, pátios ou telhados, sendo o 

tamanho relativo ao potencial de aproveitamento da água de chuva, enquanto 

que o material influenciará na qualidade da água e nas perdas por evaporação 

e absorção (COHIM et al., 2008). 

Os materiais constituintes da superfície de captação não devem liberar 

toxinas para a água, ser inertes e atóxicos, pois a acidez da chuva pode 

resultar na lixiviação tóxica de seus materiais componentes (MACOMBER, 

2010). 

Os materiais mais recomendados para realização do telhado em função 

da qualidade e quantidade da água obtida, conforme Ruskin (2001) são: 
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• Aço galvanizado corrugado; 

• Chapas de liga de alumínio; 

• Telhas de barro; 

• Telhas de madeira; 

• Neoprene/ Hypolon; 

• Fibra de vídro. 

Calhas e tubulações: Componente responsável pelo transporte da chuva 

coletada pela superfície de captação. Podem ser feitos de diversos materiais, 

com os mais utilizados sendo os metálicos, como alumínio e aço galvanizado, e 

os em PVC (COHIM et al., 2008).  

Nessa parte do sistema, é indicada a colocação de telas, conforme 

indicado na Figura 6, ao longo das calhas de captação para impor uma barreira 

contra sujeiras, sendo necessário, todavia realização de limpeza periódica afim 

de evitar entupimento causado pelo acúmulo de sujeiras na tela (MACOMBER, 

2010). Ruskin (2001) indica que a tela, caso colocada na mesma inclinação do 

telhado, facilita o arraste das sujeiras para fora da calha, facilitando a 

manutenção do sistema. 

Figura 6 - Tela inserida em calha instalada. 

 
Fonte: https://www.mauicounty.gov/DocumentCenter/View/8586/UH-Rainwater-Catchment-

Guide 

Tratamento: A finalidade da utilização da água de chuva pretendida 

indicará a necessidade e o tipo de tratamento necessário (COHIM et al, 2008).  
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Cohim et al. (2008) recomenda não utilizar os primeiros milímetros de 

chuva devido a concentração de impurezas nela contida. Um sistema de 

descarte simples, indicado pelo Texas Water Development Board (TWDB) é o 

mostrado na Figura 7. Trata-se de uma ligação direta, em T, na calha, de um 

tubo fechado na extremidade oposta, com um pequeno orifício para 

escoamento nos períodos secos (TWDB, 1997). 

Figura 7 - Tubo de interceptação dos milímetros iniciais da chuva conectado à calha principal. 

 
Fonte: Macomber, 2010. 

Os materiais dissolvidos na água de chuva captada, assim como 

microrganismos carreados, depositam-se no fundo do reservatório, formando 

uma camada de lama que deve ser limpa pelo menos uma vez ao ano 

(TOMAZ, 2003). 

Bombas e sistemas pressurizados: Sua utilização depende da altura 

relativa entre o nível de água no reservatório e o ponto de utilização, sendo 

necessário quando a cota do ponto do segundo é maior que o do primeiro. 

Quando possível deve-se evitar o bombeamento visando a eficiência 

energética da totalidade do sistema (COHIM et al., 2008). 

Reservatórios: Também indicados como cisternas, servem para 

armazenar a água da chuva coletada. Podem estar elevados, apoiados ou 

enterrados em relação ao solo. Os materiais a serem utilizados são avaliados 

conforme os aspectos: disponibilidade local, viabilidade técnica, custo, 

estrutura necessária e capacidade de armazenamento (COHIM et al., 2008).  
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Os materiais mais utilizados em sua construção, conforme Palhares 

(2016), são: Vinimanta de PVC, Manta de PEAD, fibra de vidro, alvenaria, ferro 

cimento e concreto armado (PALHARES, 2016). A Tabela 1 mostra as 

características e cuidados relativos aos materiais utilizados. 

Tabela 1: Materiais e características para o uso em cisternas. 

Material Características Cuidados 

Plástico 

Galão 

Fibra 

Polietileno/Polipropileno 

Disponível no comércio e 

de baixo custo 

Disponível no comércio, 

modificável e móvel 

Disponível no comércio, 

modificável e móvel 

Utilizar somente novos 

Deve estar assentada em 

piso liso, contínuo e ao 

nível do chão 

Degradável pelos raios 

ultravioleta. Deve ser 

pintado ou colorido 

Metal  

Tambores de aço 

Tanques galvanizados 

Disponível no comércio, 

modificável e móvel 

Disponível no comércio, 

modificável e móvel 

Verificar se foi utilizado 

para produtos tóxicos. 

Susceptíveis à corrosão e 

ferrugem 

Susceptíveis à corrosão e 

ferrugem 

Concreto e Alvenaria 

Ferrocimento e Blocos de 

Concreto 

Durável e imóvel Potencial para rachaduras 

e falhas 

Madeira Estética atrativa, durável e 

móvel 

Alto custo. 

Fonte: Palhares (2016), adaptado de Texas Water Development Board (2006). 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Cajati foi criado em 1991, após emancipação do 

município de Jacupiranga. Localizado na região Sul do Estado de São Paulo 

(figura 8), na região Administrativa de Registro, Cajati possui uma área de 453 

km², dos quais, aproximadamente 35% está inserido em Unidades de 

Conservação (CAJATI, 2017).  

Figura 8 - Posição do Município de Cajati no território brasileiro. 

 
Fonte: BERNABÉ, 2018 p.38. 

O município é acessado via Rodovia Régis Bittencourt, BR 116, situado 

à 220 km de São Paulo e 180 Km de Curitiba. Apresenta relevo ondulado e 

clima tropical chuvoso, com temperatura média anual de 24ºC e pluviometria 

total anual de 1.536,3 mm. Inserido no Bioma Mata Atlântica, possui unidades 

de conservação como Parque Estadual do Rio Turvo, Área de Proteção 

Ambiental Cajati, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Lavras além de 

áreas de interesse ambiental e cultural (PMC, 2017). 

A população estimada para o ano de 2017 foi de 28.870 habitantes, com 

70% residindo em área urbana e densidade demográfica de 62,43 hab./km². A 

economia da cidade apresenta PIB per capita de R$ 37.215,09 e IDHM de 

0,694 (IBGE, 2010). O limite municipal é indicado na figura 09. 
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Figura 9: Imagem de satélite com delimitação do território municipal. 

 
Fonte: Mapa Interativo SIG-RB, 2017. 

 
O município é um dos três maiores produtores de banana nanica da 

região do Vale do Ribeira. Possui indústria extrativista e produtiva, sendo a 

principal atividade econômica desenvolvida. É o maior parque industrial da 

região, produzindo cimento, argamassa, ácido sulfúrico e fosfórico, fertilizante e 

ração animal (CAJATI, 2018). Uma vista parcial da cidade é mostrada na figura 

10. 

Figura 10 - Imagem aérea parcial da cidade de Cajati. 

 
Fonte: http://www.cajati.sp.gov.br/site/prefeitura/dados-do-municipio/. 

http://www.cajati.sp.gov.br/site/prefeitura/dados-do-municipio/
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A praça do Paço Municipal (Figura 11) é o edifício que abriga a sede 

administrativa da administração pública do município de Cajati. Possui área 

total de aproximadamente 6.000 m² e área construída aproximada de 1.600 m². 

Neste local encontram-se o Gabinete do prefeito e sete dos catorze 

departamentos existentes, a citar: Administração, Planejamento Urbano, 

Jurídico, Tributação, Finanças, Informática, Desenvolvimento Econômico. 

Figura 11 - Fachada do Paço Municipal. 

 
Fonte:  http://www.cajati.sp.gov.br/novo_site/index.php?exibir=todas_noticias&pagina=11 

Este edifício foi escolhido como área de análise para implantação do 

projeto de aproveitamento de água de chuva devido extenso telhado, com 

grande potencial de coleta e locais com disponibilidade de espaço para receber 

os reservatórios de armazenamento da água de chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi76778lJjbAhWHhpAKHb84DtIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cajati.sp.gov.br/novo_site/index.php?exibir=todas_noticias&pagina=11&psig=AOvVaw0CEVHXC7UqXIzCxnEKEqNU&ust=1527038761910833
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

O projeto de intervenção visa aproveitar a água de chuva para utilização 

nos chamados usos menos nobres como lavagens e descargas sanitárias, 

reduzindo a pressão na demanda por vazões cada vez maiores para o 

abastecimento urbano. 

4.1 Identificação do problema 

O município de Cajati apresenta somente um ponto de captação de água 

para abastecimento público da zona urbana, localizado no Rio 

Jacupiranguinha, em porção jusante a essa, conforme Figura 12 (PMC, 2010). 

Figura 12 - Sistema de abastecimento de água na zona urbana do município de Cajati. 

 

Fonte: PMC, 2010. 

Conforme dados do Centro de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), algumas áreas, dentre elas 

Cajati, apresentam indícios de criticidade para as águas superficiais, uma vez 

que os volumes captados outorgados já estão no seu limite máximo, inclusive 

com a possibilidade de restrições futuras às novas outorgas locais (CBH-RB, 

2016). 

4.2 Justificativa 

A viabilidade da execução dos sistemas de aproveitamento de água de 

chuva possibilitará não somente o uso da água de chuva, um recurso 

prontamente disponível pela natureza, excluindo os custos relacionados ao 

tratamento e adequação da água pela ETA local, como também proverá a 



24 
 

demanda por serviços de instalação e manutenção de tais sistemas, com a 

geração de emprego e renda na região. 

4.3 Objetivo 

Pretende-se, pela execução do projeto, realizar a racionalização do uso 

da água, recurso de extrema importância à vida e ao desenvolvimento das 

atividades humanas e a redução na pressão por demandas de captação no rio 

Jacupiranguinha que abastece o município. 

4.4 Resultados e Impactos esperados 

Espera-se, com a implantação do projeto, o incentivo ao uso dos 

sistemas proposta para o consumo racional dos recursos hídricos disponíveis, 

assim como florescer a geração de emprego e renda para população pela 

criação de uma nova frente de trabalho. 

4.5 Ações de Intervenção 

A intervenção dará início pela instalação do sistema, inicialmente, na 

edificação que abriga o departamento de educação, servindo como projeto 

piloto. O sucesso de tal empreendimento possibilitará a replicação a outros 

prédios, servindo de exemplo aos demais residentes dos municípios, sejam 

moradores ou comerciantes. 

4.6 Atores envolvidos 

O projeto, instalação e manutenção do sistema de captação de água de 

chuva envolve diversos atores. Inicialmente a esfera pública será a única 

envolvida, expandindo posteriormente à iniciativa privada, com a execução das 

atividades de instalação do sistema, expandindo posteriormente ao setor 

privado, através dos moradores do município pelo incentivo à adesão aos 

sistemas de captação de água de chuva. 

4.7 Recursos necessários 

A execução do projeto requererá o esforço conjunto de profissionais, 

tanto da iniciativa privada quanto do serviço público. O planejamento envolverá 

os agentes do serviço público no estudo, elaboração e previsões do projeto. A 

etapa de execução envolverá a participação do fiscal do projeto, que deverá 
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acompanhar a execução das obras e a equipe de execução, responsável pela 

instalação do sistema de aproveitamento de água de chuva. Os recursos 

materiais nesta etapa envolverão as matérias primas e partes componentes do 

conjunto a ser instalado. Após instalado e posto em funcionamento os recursos 

necessários serão utilizados somente para manutenção e correção de falhas. 

O dimensionamento do reservatório de acumulação será calculado com 

base na metodologia descrita pela norma ABNT NBR 15.257:2007. O método 

escolhido foi o Método Azevedo Neto descrito no anexo A da norma. O volume 

de água aproveitável (V, em litros) é numericamente igual ao volume do 

reservatório e pode ser calculado conforme a Equação (1): 

 v = 0,042 x P x A x T (1) 

Em que: 

P (mm) é o valor numérico da precipitação média anual; 

T é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca; 

A (m²) é o valor numérico da área de coleta em projeção; 

Para obtenção do parâmetro precipitação média anual (P), utilizou-se a 

série anual das chuvas máximas diárias da região, a partir dos dados obtidos 

pelo portal Hidroweb, para a estação Serrana do Sul, código 02448024, 

operado pelo DAEE.  

Os dados pluviométricos estão disponíveis no período de 1950-2014. 

Para a análise, optou-se por utilizar apenas os registros compreendidos entre 

1963 e 2006, por tratar-se de um intervalo de tempo consideravelmente longo, 

neste caso 44 anos, e pela quantidade de falhas encontradas nos anos 

anteriores que poderiam prejudicar a análise. 

Os valores de precipitação máxima mensal de cada ano da série 

histórica e a média mensal obtida estão indicadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores da precipitação máxima mensal e da média mensal para o período analisado (Continua). 

Ano Precipitação máxima mensal 

Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1963 749,7 195,4 209,0 18,6 6,2 39,5 57,3 16,5 62,1 121,2 207,8 102,8 

1964 66,6 115,1 91,3 43,4 61,1 223,2 67,8 61,7 85,1 59,6 59,2 220,2 

1965 214,1 232,3 116,0 213,3 251,8 39,8 135,2 29,0 63,8 109,4 118,8 262,1 

1966 126,1 348,0 260,5 231,6 45,7 41,8 76,3 27,7 160,4 175,3 124,2 225,8 

1967 196,4 335,1 239,7 32,5 0,0 116,8 98,2 20,9 52,3 72,1 173,9 123,1 

1968 273,5 153,5 65,0 57,3 44,1 21,5 18,9 62,0 60,0 161,0 86,9 115,4 

1969 124,4 231,7 315,5 184,9 53,8 114,6 54,6 8,8 78,6 139,9 298,7 102,5 

1970 192,9 342,6 247,9 146,7 76,9 190,1 19,3 110,3 96,3 157,1 45,4 330,9 

1971 230,9 190,2 233,9 104,9 74,2 65,1 37,4 70,8 79,7 74,3 31,5 112,4 

1972 235,2 298,5 240,8 85,1 15,6 36,1 72,8 134,1 130,6 172,5 67,0 196,0 

1973 238,0 306,4 171,2 214,0 118,3 81,5 113,7 131,7 79,8 70,7 59,2 136,2 

1974 234,2 104,3 389,5 53,9 30,8 112,1 20,8 34,4 32,5 138,2 98,9 165,6 

1975 251,1 239,1 259,9 38,6 104,8 29,0 79,8 77,8 92,5 127,6 134,6 129,4 

1976 281,5 201,9 189,9 46,3 140,5 66,2 111,2 71,1 117,6 83,1 101,6 149,9 

1977 244,4 111,8 127,6 96,1 26,5 31,8 29,0 30,5 48,1 123,6 103,0 122,0 

1978 51,2 83,5 143,8 15,7 89,4 81,6 57,5 54,9 69,0 61,9 172,7 98,8 

1979 193,1 212,8 239,4 84,2 189,1 20,0 103,2 60,4 127,0 136,4 100,8 231,0 

1980 242,4 241,1 95,5 54,8 30,9 83,9 125,1 90,1 106,2 106,1 56,5 322,1 

1981 468,7 32,2 192,0 75,2 56,6 45,2 109,2 35,1 32,2 121,5 135,7 147,8 

1982 176,1 189,8 285,0 103,1 116,7 183,3 91,1 64,8 14,8 156,6 303,3 207,4 

1983 276,3 224,2 183,3 121,2 330,6 252,2 82,2 695,8 277,2 87,7 121,6 298,7 

1984 174,7 120,8 139,6 131,0 113,3 49,5 44,6 103,5 193,8 34,2 177,5 158,6 

1985 98,6 211,8 158,0 102,2 46,8 11,6 6,1 13,3 67,9 49,1 129,5 51,4 

1986 144,3 412,4 254,7 60,2 83,3 8,6 53,3 80,1 86,6 62,3 177,5 194,6 

1987 248,3 133,4 113,5 108,6 219,6 153,2 16,0 31,4 95,7 108,0 48,1 110,5 

1988 400,8 173,6 163,6 73,0 63,2 63,2 18,7 2,6 78,5 164,4 46,7 145,4 
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Tabela 2: Valores da precipitação máxima mensal e da média mensal para o período analisado (conclusão). 

Ano Precipitação máxima mensal 

Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1989 405,6 216,9 203,2 87,4 93,8 73,6 173,6 18,7 104,1 40,1 72,1 117,1 

1990 276,7 113,4 248,3 116,5 48,8 46,5 127,5 79,8 105,7 88,8 54,7 126,1 

1991 133,0 274,0 187,2 124,8 47,4 102,9 9,6 25,6 65,2 134,7 101,4 116,3 

1992 84,8 113,4 228,9 97,7 132,3 15,7 75,1 61,7 72,5 90,0 123,4 106,7 

1993 203,4 409,1 115,8 131,3 68,2 146,8 73,5 43,8 173,2 76,8 45,6 227,4 

1994 266,6 208,8 283,4 152,9 48,4 54,4 69,2 9,0 6,3 117,9 84,6 207,3 

1995 274,7 231,8 201,6 56,3 82,0 46,3 92,9 38,8 139,6 155,1 115,2 186,3 

1996 346,9 247,5 158,7 126,5 41,7 107,5 46,7 35,0 103,1 114,4 46,0 198,0 

1997 496,1 137,2 79,0 75,4 59,7 152,6 32,2 92,5 147,4 148,1 213,7 184,5 

1998 243,6 417,8 264,2 106,6 30,2 113,3 49,0 95,7 214,5 166,3 26,8 135,6 

1999 276,2 313,0 163,7 109,5 40,2 47,3 126,1 9,8 77,0 85,0 64,6 83,8 

2000 190,4 243,5 110,6 11,4 6,8 79,1 21,0 126,8 138,0 75,3 166,6 138,7 

2001 254,1 271,1 203,7 143,8 226,4 111,8 108,2 48,1 87,1 191,6 86,0 119,4 

2002 246,3 128,8 266,2 67,1 83,0 4,5 47,4 46,8 83,6 76,9 170,2 176,9 

2003 447,2 204,6 149,2 167,0 26,8 44,2 127,2 14,4 76,5 81,3 58,6 113,7 

2004 177,7 212,1 116,4 133,6 114,9 63,6 126,5 2,9 37,5 115,7 0,0 212,9 

2005 296,0 89,6 134,1 85,5 101,8 31,3 92,7 25,1 225,8 177,7 71,0 111,7 

2006 164,4 188,9 122,7 33,1 7,2 9,8 38,4 19,8 82,8 41,8 182,8 159,3 

Média Mensal 248,1 215,1 190,1 98,2 86,0 77,6 71,3 248,1 98,4 110,3 110,5 163,2 

Fonte: http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf
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O valor da precipitação média anual (P) é dado pela soma das médias 

mensais obtidas, com resultado de 1.717 mm. 

A norma ANBT NBR 15.527:2007 não define como deve ser obtido o 

número de meses de pouca chuva ou seca (T). Neste projeto optou-se por 

considerar T, os meses com média mensal de precipitação menor do que 60% 

da média anual resultante das médias mensais calculadas. Sendo assim, T 

representa os meses com precipitação média menor que 86 mm, e tem valor 

numérico de 3. 

A área de coleta foi obtida com auxílio da ferramenta cálculo de área do 

programa de geoprocessamento Google Earth™, conforme indicado na Figura 

13. Foi obtido o valor de 1.663 m² de área disponível para captação de água de 

chuva. 

Figura 13 - Captura de tela com indicação da área de captação do telhado do Paço Municipal. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018. 

 

Retomando a Equação 1, com os valores obtidos para os parâmetros, 

temos: 

𝑉 = 0,042 𝑥 1717 𝑥 1663 𝑥 3 = 359.776,70 𝑙 

Dessa forma é possível concluir, com base nos cálculos, que o volume 

disponível para armazenamento é de aproximadamente 360 m³. Considerando 

as áreas disponíveis para recebimento dos reservatórios, e a localização dos 
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banheiros, optou-se pelo uso de 3 cisternas, apoiadas no chão com capacidade 

de 10 m³ cada, instaladas nas áreas indicadas na figura 14. 

Figura 14 - Captura de tela com indicação, nos círculos em vermelho, da posição das cisternas 
passíveis de instalação. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018. 

4.8 Orçamento 

A previsão do orçamento está relacionada com a quantidade de 

materiais utilizados na montagem do sistema, mão de obra e equipamentos 

necessários, indicados na Tabela 3. 

Tabela 3: Estimativa de custos com a construção do sistema de aproveitamento de água de 
chuva. 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 Cisterna 10 m³ 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

2 Calhas 415 metros R$87,90/ 3 m R$ 12.159,50 

3 Tubo PVC 60 

mm 

12 R$ 22,97 R$ 275,60 

4 Tubos PVC 40 

mm 

3 R$ 14,30 R$ 42,90 

6 Mão de Obra 2 R$ 1458,56/ 

mês 

R$ 2.917,12 

VALOR TOTAL    R$ 15.404,12 
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4.9 Viabilidade 

A precipitação pluviométrica em Cajati tem total anual de 1.536,3 mm, 

apresentando média de 52 mm no mês mais seco e 246,8 mm no mês mais 

chuvoso, conforme dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMC, 2017). 

O aproveitamento de água de chuva para abastecimento público, 

segundo AZEVEDO NETO (1991), tem sua disponibilidade considerada da 

seguinte forma, de acordo com a precipitação anual: 

• Baixa – Menor que 1000 mm 

• Razoável – entre 1000 e 1500 mm 

• Excelente – acima de 2000 mm 

Pode-se notar que o município apresenta razoável disponibilidade, por 

estar situada na faixa de precipitação entre 1.000 e 1.500 mm, com 1.536,3 

mm. 

Um prédio público tem consumo médio de 50 litros/funcionário/dia 

(FECOMERCIO, 2010). O paço municipal apresenta em seu quadro, 67 

funcionários, distribuídos ao longo dos departamentos locados no edifício. As 

atividades são desenvolvidas durante o horário comercial, durante 22 dias úteis 

do mês. Sendo assim, a estimativa de consumo mensal de água no paço 

municipal é de 73,7 m³. 

A estimativa de captação mínima é de 78 m³, para o mês de menor 

precipitação e 370 m³ para o mês de maior precipitação. O volume disponível 

para captação supera, em larga escala, o utilizado no desenvolvimento das 

atividades da administração pública no prédio. 

A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP), 

apresenta, para o ano de 2017, na conta de água e esgoto, conforme indicado 

na tabela 4. 
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Tabela 4: Cálculo do valor da conta a ser paga pelo usuário da SABESP. 

Faixa de 
consumo (m³) 

Consumo (m³) 
por economia 

Água Esgoto 

  Tarifa Valor Tarifa Valor 

Até 10 mínimo 24,15  24,15  

11 a 20  3,37  3,37  

21 a 30  5,18  5,18  

31 a 50  5,18  5,18  

Acima de 50  6,19  6,19  

Fonte: SABESP, 2017. 

Sendo assim o final a ser pago à SABESP depende da quantidade de 

água utilizada no mês, com valores proporcionais ao uso demandado. O valor 

cobrado na tarifa de água é replicado para abranger os custos com destinação 

de esgotos. No caso da prefeitura, o valor utilizado de 78m³ é tarifado em 

R$24,15 nos primeiros 10m³, R$66,67 nos 10 m³ adicionais (11 a 20), 

R$103,60 nos 10 m³ adicionais (21 a 30), R$207,20 nos 10m³ adicionais (31 a 

50) e R$ 346,64 no 28 m³ finais (50 a 78 m³). O valor final gasto é de R$ 

748,26. Dobrado este valor para acrescentar a tarifa de esgoto, o total fica em 

R$1.496,52. 

A economia obtida pelo uso da água de chuva captada pode chegar a 

50%, conforme Koenig (1999), distribuída por vasos sanitários (33%), lavagem 

de roupas (13%) e lavagem de piso e jardinagem (4%). Desconsiderando a 

parcela referente à lavagem de roupas, ficamos com 37% de economia. 

Aplicando esse valor ao valor final gasto encontrado anteriormente chegamos 

ao valor de R$ 553,71 de economia mensal obtidos na aplicação do projeto. 

Considerando o investimento inicial e o desconto obtido temos o retorno 

do investimento em 28 meses ou 2 anos e 4 meses. Tomando como base que 

o prédio é a sede da prefeitura municipal e que não há previsão de 

transferência dos funcionários a outro prédio, pode-se dizer que o retorno do 

investimento seria inferior ao mandato de um prefeito eleito. 

4.10 Riscos e Dificuldades 

Os riscos e dificuldades podem ocorrer ao longo das diferentes etapas 

envolvidas no processo. No planejamento as dificuldades estão relacionadas à 

obtenção de dados empíricos locais para subsidiar o planejamento, enquanto 
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que os riscos envolvem a projeção incorreta dos dados levando a um sistema 

ineficiente. Os riscos na execução envolvem a realização incorreta ou 

incompleta do serviço, em parte ou no todo, gerando dificuldades de 

atendimento ao tempo previsto. 

4.11 Cronograma 

O cronograma a ser seguido pelo projeto está destacado na tabela 5. 

Tabela 5: Desenvolvimento temporal da proposta. 

 Meses 

Atividades 1 2 3 4 5 

Licitação/ Aquisição 

de materiais 
X X    

Instalação do 

sistema 
  X X X 

4.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação. 

Entre os cuidados a serem tomados com o sistema como um todo, 

envolve:  

• Evitar incidência direta de luz, para diminuir a proliferação de 

microrganismos; 

• Saída do extravasador com grade para evitar entrada de animais; 

• Limpeza, no mínimo, anual para retirada do lodo de fundo; 

• Utilizar água somente para o consumo não potável; 

• Manter redutor de vazão na entrada de água no reservatório visando 

evitar a agitação do material de fundo. 

• Indicação de placa de aviso contendo: “Água não Potável” 

O treinamento do pessoal que utilizará o sistema envolverá a 

capacitação para compreensão do projeto, explicação de seu funcionamento, 

sua correta utilização, modo de operação e identificação de pequenos 

problemas e soluções relacionadas.  

A avaliação do sistema será realizada pela obtenção, análise e 

comparação dos dados de consumo do reservatório de água de chuva e com o 

consumo com a água proveniente da rede.  
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

Para dar continuidade às ações de intervenção sugeridas, faz-se 

necessário desenvolver o termo de referência. 

5.1 Objeto 

O presente termo de referência vem estabelecer diretrizes de ordem 

técnica e especificações necessárias a instalação de Sistema Unitário de 

Captação e distribuição de água de chuva para uso em prédio público da 

Prefeitura de Cajati. Pretende-se dar ciência aos proponentes, do tipo e nível 

do serviço requerido, bem como dos procedimentos técnicos a serem 

rigorosamente observados, constituindo elementos indispensáveis à 

elaboração das propostas de preço e prazo. 

5.2 Justificativa 

O município de Cajati está localizado na microbacia hidrográfica do Rio 

Jacupiranguinha, que apresenta rede hidrográfica de afluentes distribuídos ao 

longo de todo o território municipal. A captação de água para abastecimento 

público é realizada no Rio Jacupiranguinha, sendo que sua outorga de 

captação está próxima do máximo permitido. Dessa forma, sem haver, por 

enquanto, proposta de fonte adicional de abastecimento, pretende-se utilizar o 

aproveitamento de água de chuva como forma de reduzir a pressão de 

captação do sistema, pela utilização das águas pluviais captadas para os usos 

menos nobres. 

5.3 Descrição do objeto 

O objeto será a instalação de um sistema de captação de água de chuva 

em edifício da administração pública do município de Cajati. As atividades 

deverão ser realizadas conforme: 

• Compra dos equipamentos que fazem parte do sistema de captação de 

água chuva; 

• Adequações prévias à instalação do sistema; 

• Instalação do sistema no prédio da administração pública e 

• Instalação de placas informativas do sistema instalado. 
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5.4 Fundamentação legal 

O procedimento licitatório obedecerá, ao disposto na Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, e 

suas alterações, Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e suas 

alterações, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações, bem como as condições estabelecidas neste 

Edital, anexos e Decretos Municipais nº 591/05, de 31 de maio de 2005, nº 

672/07, de 03 de janeiro de 2007 e nº 1042/13 de 25 de março de 2013, nº 

1352/2017 de 16/01/2017, bem como a Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006 e demais atualizações.  

5.5 Estimativa de custos 

O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da 

proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre 

o serviço licitado, bem como locomoção e constituirá a única e completa 

remuneração pelo fornecimento.  

Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis 

com a realidade de mercado. A tabela 6 apresenta a estimativa dos custos. 

Tabela 6: Estimativa dos custos relacionados à execução do projeto de aproveitamento de 
água de chuva. 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 Cisterna 10 m³ 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

2 Calhas 415 metros R$87,90/ 3 m R$ 12.159,50 

3 Tubo PVC 60 

mm 

12 R$ 22,97 R$ 275,60 

4 Tubos PVC 40 

mm 

3 R$ 14,30 R$ 42,90 

6 Mão de Obra 2 R$ 1458,56/ 

mês 

R$ 2.917,12 

VALOR TOTAL    R$ 15.404,12 

 

5.6 Critérios de Julgamento 

As condições de participação no processo licitatório para contratação 

dos serviços as empresas que:  
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• Desempenhem atividade pertinente e compatível com a demanda aqui 

levantada.  

• Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, 

inclusive quanto à documentação requerida.  

No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

para obtenção dos benefícios requeridos na Lei Complementar nº 123/06 e 

suas atualizações, deverão apresentar documentação que comprove 

enquadramento nestes casos. 

Fica também ressalvado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar 123/06, e suas atualizações, sendo que o não cumprimento do 

disposto nesta lei poderá acarretar as sanções e penalidades previstas no art. 

81 da Lei Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações. 

Não será admitida a participação de empresas:  

• Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a 

Prefeitura do Município de Cajati ou com a Administração Pública, ou 

que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública perante os Tribunais de Contas.  

• Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de 

constituição.  

• Estrangeiras que não funcionem no País.  

5.7 Prazo, local e condições de entrega 

O prazo total para a execução dos serviços contratados por este edital 

será de 6 (seis) meses. O local a ser executado o serviço será o prédio no qual 

está alocado o Paço Municipal.  

5.8 Obrigação das partes 

Executar os serviços e fornecimentos, estritamente de acordo com o 

Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativos estabelecidos, 

responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se 

constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, 

estarem em desacordo com as referidas especificações. 
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Utilizar materiais, equipamentos e mão-de-obra de primeira qualidade, 

atendendo às normas técnicas pertinentes e as exigências deste termo de 

Referência. 

Prestar garantia pela qualidade dos serviços, devendo refazer os 

serviços executados em desacordo com as especificações, durante o qual 

correrão por sua conta todas as despesas, incluindo materiais, mão-de-obra, 

transporte e outras despesas de qualquer natureza. 

Responsabilizar-se pela segurança durante a execução dos serviços, 

respondendo também por eventuais danos físicos e/ou materiais no que se 

refere aos seus funcionários, a eventuais terceiros e ao patrimônio da 

Prefeitura. 

Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene 

de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a 

todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra. 

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

encargos sociais relativos ao objeto contratado. 

Manter durante toda a execução do contrato o regime em CTPS de 

todos os seus funcionários 

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Prefeitura Municipal de Cajati. 

5.9 Acompanhamentos e fiscalização 

O acompanhamento e fiscalização será realizado pelo Departamento de 

Desenvolvimento Econômico, através da Divisão de Meio Ambiente, pelo 

Engenheiro Ambiental desta. 

5.10 Pagamento 

O pagamento será efetuado à empresa adjudicatária no 15º (décimo 

quinto) dia, contados da data do atestado da Nota Fiscal / Fatura pelo Setor 

competente do Órgão solicitante, de acordo com as exigências administrativas 

em vigor. 
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5.11 Subcontratação 

Não será permitida a subcontratação dos serviços aqui descritos. 

5.12 Sanções 

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas no 

pregão e indicadas para registro com os respectivos preços, ensejará a 

aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8663/93.  

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos 

a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, 

processar-se a cobrança judicialmente.  

As sanções serão aplicadas sem prejuízo das demais cabíveis, sejam 

estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.  

5.13 Informações Complementares 

O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização 

da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga – SP, com exclusão de 

qualquer outro. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e 

demais normas aplicáveis. 
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6 CONCLUSÃO 

A proposta apresentada visou demonstrar aplicabilidade, de forma 

complementar ao sistema de abastecimento público existente, pelo 

aproveitamento de água de chuva por meios de sistema de captação e 

armazenamento para fins de usos menos nobres como lavagens, regas de 

plantas e descargas sanitárias. Espera-se dessa forma, que haja um retorno de 

investimento inicial em curto prazo, aproximado de 2 anos. 

O ciclo hidrológico local apresenta ofertas abundantes de chuvas para 

suprir as necessidades de uso da edificação analisada neste estudo. Tal 

observação possibilita o estudo de implantações adicionais de sistema 

semelhante nos demais edifícios públicos existentes no território municipal. 

A proposta inicial de instalação do sistema nos edifícios públicos poderá 

ser estendida ao setor privado, à residências e construções comerciais. Tal 

ação, entretanto, deverá ser precedida de planejamento, formulação e 

implementação de políticas públicas de incentivo ao uso de sistemas de 

captação e armazenamento de água de chuva para usos menos nobres. 

Com isso espera-se uma adequação à realidade local, trazendo como 

ponto positivo a redução da pressão no sistema de abastecimento público em 

vigência, engajando os munícipes a adotarem atitudes de preservação e 

reaproveitamento dos recursos hídricos disponíveis. 
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