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RESUMO: Edificações de uso comercial apresentam um elevado consumo não potável de água 
que poderia ser atendido com água de chuva. Diante do exposto este artigo tem com objetivos 
estimar um determinado consumo não potável e verificar a possibilidade de atendimento parcial 
ou total dessa demanda com uso de água pluvial captado na cobertura de um restaurante self-
service. Para realização do trabalho utilizou-se um restaurante localizado na Avenida 
Desembargador Maynard, bairro Suissa na cidade de Aracaju – SE, o qual apresentou uma 
área de cobertura de 285 m². Foram utilizadas na pesquisa as séries históricas de precipitação 
do período de janeiro de 20016 até dezembro de 2018, fornecido pelo INMET e consumo de 
água no mesmo período, fornecido pelo proprietário. Adotou-se como consumo não potável um 
percentual do consumo total informado. Calculou-se em cada mês o volume de água de chuva 
coletado e comparou-se com o consumo não potável estimado.  O volume de chuva captado 
pela cobertura apresentou uma média mensal de 18,54 m³; e o consumo não potável estimado 
apresentou um média de 8,36 m³. Conclui-se que o consumo não potável estimado 
(doméstico/banheiros) pode ser totalmente atendido com a utilização da água da chuva. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escassez de água é um problema verificado em diversos locais do mundo. Conforme relata 
Lage (2010) ainda existe água suficiente para atendimento de toda a população, porém a 
distribuição desse recurso no planeta não ocorre de forma uniforme, o que causa cenários adversos 
em determinadas regiões. Esse mesmo autor cita o conceito de substituição de fontes como uma 
alternativa plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, liberando as águas de melhor 
qualidade para usos mais nobres, como o abastecimento doméstico. Para Hespanhol (2002) as 
águas de qualidade inferior como os esgotos, águas de chuva, águas de drenagem agrícola e águas 
salobras devem, sempre que possível, ser consideradas como fontes alternativas para os usos 
menos restritivos. De acordo com Tomaz (2000) nas áreas urbanas, o uso da água pode ser dividido 
em três categorias: consumo residencial (relativo a residências unifamiliares e edifícios 
multifamiliares), consumo comercial (relativo a restaurantes, hospitais, hotéis, lavanderias, lava-
rápidos, bares, lanchonetes, lojas, etc) e consumo público ( relativo aos edifícios públicos, escolas, 
parques infantis, prédios de unidade de saúde pública, cadeias públicas e todos os edifícios 
municipais, estaduais e federais existentes. Atualmente, vários setores da sociedade veem a água 
da chuva como rentável. 
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Assim, indústrias, instituições de ensino e diversos estabelecimentos comerciais buscam 
utilizar essa água visando o retorno na economia de água potável da concessionária, e ainda no 
apelo de ‘marketing’, uma vez que estas práticas se inserem nos conceitos de empresas com 
responsabilidade social e ambiental ou ecológica (THOMAZ, 2000 apud MATOS et al., 2016). Diante 
do exposto este artigo tem com objetivos estimar um consumo não potável de água e verificar a 
possibilidade de atendimento parcial ou total dessa demanda com uso de água pluvial, captado na 
cobertura de um restaurante self-service localizado em Aracaju –SE. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo e Área de Captação. Para realização do trabalho utilizou-se um restaurante 
localizado na Avenida Desembargador Maynard, bairro Suissa na cidade de Aracaju – SE, o qual 
apresentou uma área de cobertura (área de captação) de 285 m². 
 

 
Figura 1. Área de cobertura do restaurante 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
 

Dados pluviométricos 

Foram utilizadas na pesquisa as séries históricas de precipitação do período de janeiro de 
20016 até dezembro de 2018, na estação pluviométrica de código 83096, monitorada pelo INMET, 
Latitude de -10.95, Longitude -37.04 e Altitude de 4.72m, com situação operante. Na Tabela 1, são 
apresentados, os dados pluviométricos deste posto pluviométrico localizado na cidade de Aracaju 
no período supracitado. 
 

Tabela 1. Dados pluviométricos da cidade de Aracaju – SE nos anos de 2016 a 2018 
 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Jan 83,1 8,6 14,9 Jul 41,8 174,1 104,8 
Fev 50,7 12,8 78,6 Ago 47,8 87,2 33,4 
Mar 28,7 41,3 186,2 Set 37,4 191,7 18,4 
Abr 39,2 121,0 150,5 Out 13,0 74,9 30,3 
Mai 148,3 350,8 124,6 Nov 8,6 28,2 20,8 
Jun 203,2 171,6 209,4 Dez 33,2 21,1 13,7 

Fonte: Instituto Nacional de Metereologia (2019) 
 

Estimativa de Usos Não Potáveis 

Para estimativa do consumo mensal de água para fins não potáveis foram utilizados os dados de 
consumos reais, fornecidos pelo proprietário, do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, 
e os percentuais apresentados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 
2012) que indicam que em restaurantes o consumo de água para usos domésticos/banheiro 
responde por aproximadamente 31% do consumo de água do estabelecimento, conforme Figura 2. 
Sendo esse usos considerados como não potáveis.  
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Figura 2. Usos finais de água em restaurantes 
Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (2012 

 

Volume de Água Pluvial Captável 

Para determinarmos o volume de chuva captado pela cobertura, utilizamos a equação constante 
em Tomaz (2003), 

Q= A x C x (P – I)                                                     (1) 
                                                                    

Onde: C e o coeficiente de escoamento superficial, adotado 0,80, pois a cobertura utiliza telha 
cerâmica; P e a precipitação mensal, em milímetros para os anos de 2016 a 2018 (ver Tabela 1); I 
e a interceptação da agua que molha as superfícies e perdas por evaporação, geralmente 2 mm; A 
e a área de coleta, em metros quadrados; Q e o volume mensal produzindo pela chuva, em litros. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O consumo não potável foi estimado como sendo 31% do consumo real medido informados 
nas contas de água do estabelecimento, e este valor foi comparado mês a mês como o volume de 
chuva captado pela cobertura. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3. Comparação entre consumo não potável e volume coletado pela cobertura no periodo 

de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 em restaurante na cidade de Aracaju –SE 
Fonte: Os autores 

 
 O volume de chuva captado pela cobertura variou de 1,50 m³(julho/2017) até 79,53 m³ 
(maio/2017) e apresentou uma média mensal de 18,54 m³. Ao longo de todo o periodo simulado, o 
volume total de chuva captado foi de 668,47 m³.  
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 O consumo não potável estimado variou de 5,27 m³ (dezembro/2017) até 14,26 
(setembro/2016) e apresentou um média mensal de 8,36 m³. Ao longo de todo o periodo simulado 
o consumo total  foi de 301,1 m³. 
 No periodo analisado, em 17 meses o consumo estimado foi maior do que o volume coletado, 
e em 19´meses o volume coletado foi maior do que o consumo. A grande diferença no valor total 
do periodo, se deve ao fato de que em alguns meses, mais chuvoso, o volume de chuva é muito 
maior do que o consumo.  
 
 
CONCLUSÕES 

1. O consumo não potável estimado (doméstico/banheiros) pode ser totalmente atendido com 
a implantação de um sistema de captação e utilização da água da chuva; 

2.  Ao longo do período analisado o volume coletado foi 122% maior do que o consumo não 
potável estimado, o que permite que outros usos possam ser atendidos com a água pluvial; 

3. Para atender o consumo estimado mesmo em meses com baixa pluviométrica recomenda-
se a utilização de um reservatório (cisterna) que irá guardar água dos meses mais 
chuvosos, quando ocorre um excesso; 
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