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RESUMO – O uso de águas pluviais pela implantação de sistema de captação de água de chuva é 

uma excelente opção para amenizar o problema de estiagens severas em determinados períodos do 

ano. Este trabalho analisou como a aplicação de técnicas de captação e armazenamento de água de 

chuva influencia na melhoria das atividades de subsistência no assentamento rural Oziel Alves III, 

localizado no Distrito Federal (DF). Para o melhor entendimento da qualidade ambiental do local, 

obtiveram-se dados climáticos e realizou-se a caracterização física da área, as áreas dos telhados de 

benfeitorias atuais foram vetorizadas no ambiente do software ArcGIS 10.2, definindo suas 

superfícies de contribuição, e estimou-se o volume de demanda de água necessário para suprir as 

atividades da comunidade. Para a aferição do volume ótimo de reservação de água de chuva, a partir 

da caracterização da área, realizaram-se simulações no software NETUNO 4.0. Concluiu-se que a 

implantação de um reservatório para acumulação de água de chuva, em cada parcela do 

assentamento, com capacidade de armazenamento de 10.000 litros atenderia, de forma eficaz, toda a 

comunidade quanto à demanda de abastecimento humano, porém necessitaria de outro tipo de 

captação complementar para o atendimento das demandas de dessedentação animal e irrigação.  
 
ABSTRACT– The use of rainwater for the implementation of a rainwater catchment system is an 

excellent option to smooth the problem of severe droughts in periods of the year. This work 

analyzed how the application of rainwater collection and storage techniques influences the 

improvement of subsistence activities in the Oziel Alves III rural settlement, located in the Distrito 

Federal (DF). For a better knowledge of the environmental quality of the field, climatic data were 

obtained and the physical characterization was executed, the areas of the roofs were vectorized in 

the ArcGIS 10.2 software environment, defining their contribution surfaces, and estimated the 

volume of water demand needed to supply community activities. The measure of the optimal 

volume of rainwater reserves simulations was performed using the NETUNO 4.0 software. The 

conclusion was that the implantation of a reservoir for accumulation of rainwater, in each 

installment of the settlement, with a storage capacity of 10,000 liters, would effectively serve the 

entire community in terms of the demand for human supply, but would require another type 

complementary water catchment to meet the demands of animal drinking and irrigation. 

 
Palavras-Chave – sistema de captação de águas pluviais, aproveitamento de água de chuva, 

reservatórios. 
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INTRODUÇÃO 

 A água é um recurso natural finito, de domínio público e essencial à sobrevivência humana e 

conservação ambiental. O crescimento populacional e poluição dos recursos hídricos associados ao 

uso indiscriminado da água ao longo dos anos comprometeram o atendimento a demanda por 

abastecimento de água de boa qualidade (BRITO et al., 2015). O Brasil é privilegiado no cenário 

mundial, estima-se que o país possua aproximadamente 12% da disponibilidade de água doce do 

planeta. Porém, a distribuição não é uniforme, sendo 80% da água doce no país concentrada na 

região norte, que representa apenas 5% da população brasileira, em contrapartida, as regiões 

próximas ao oceano atlântico possuem mais de 45% da população brasileira e dispõe de menos de 

3% dos recursos hídricos do país (ANA, 2019).  

 Quando se trata de saneamento básico a falta de água potável é recorrente. A problemática 

referente à carência de instalações de abastecimento de água para o atendimento das populações 

constitui uma das maiores dívidas sociais ainda não superadas no mundo, a população mundial 

ainda carece desse recurso mesmo sendo um direito indiscutível à sobrevivência humana 

(FUNASA, 2015). A falta de disponibilidade de água é mais presente em zonas rurais, pois são 

áreas mais isoladas e de difícil acesso, o que torna ainda mais precário os serviços de saneamento 

básico. O meio rural é constituído por tipos de comunidades que se diferenciam em cada região 

brasileira, por isso, carecem de intervenções em saneamento básico que considerem suas 

particularidades levando em conta as questões ambientais, tecnológicas e educativas (FUNASA, 

2017). 

 O Brasil possui uma população de aproximadamente 29,9 milhões de pessoas residindo em 

localidades rurais (IBGE, 2011). As zonas rurais, em sua maioria, não são atendidas por sistema de 

abastecimento público convencional como acontece nas zonas urbanas. Dessa forma, torna-se 

necessária a busca por soluções alternativas que minimizem problemas de escassez hídrica. A 

implantação de um sistema de coleta e aproveitamento de água da chuva é uma excelente opção 

para amenizar o problema de estiagens severas em determinados períodos do ano. Este sistema pode 

ser feito em telhados de casas utilizando calhas e condutos para direcionar o volume de água de 

chuva captado até um reservatório como caixas d’água, cisterna ou outro tipo de armazenamento 

(KOZERSKI, REGELMEIER, 2015). 

 Além de ser uma alternativa sustentável na busca pela utilização de recursos renováveis, o 

aproveitamento da água da chuva tem como vantagens: a redução do consumo de água potável na 
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propriedade; os sistemas de coleta normalmente são de fácil manutenção e adaptáveis a diferentes 

terrenos e propriedades; com os devidos cuidados como limpeza do telhado e reservatório, a água 

captada possui qualidade aceitável, permitindo a utilização para dessedentação de animais ou fins 

não potáveis como uso doméstico. Apesar de seu uso ser limitado, pois depende da quantidade de 

precipitação na região, e da área de captação (por exemplo, área total de telhados) o aproveitamento 

de água da chuva representa uma postura ambientalmente correta perante os problemas ambientais 

existentes no meio rural (OLIVEIRA et al, 2012).  

 Nesse contexto, ressalta-se a importância no desenvolvimento de trabalhos que abordem 

estudos sobre a aplicação de técnicas de captação e armazenamento de água de chuva e sua 

influência na qualidade de vida de comunidades rurais, haja vista, a precariedade da infraestrutura 

de saneamento básico na maioria destas comunidades.  

 O objetivo principal deste trabalho consiste em analisar como a aplicação de técnicas de 

captação e armazenamento de água de chuva influencia na melhoria das atividades de subsistência 

no assentamento rural Oziel Alves III, localizado na área rural do Distrito Federal (DF), na região 

administrativa de Planaltina. 

 

METODOLOGIA 

Os dados de entrada utilizados são provenientes de órgãos e sistemas de informações 

confiáveis. Utilizou-se de pesquisas científicas e publicações oficiais associados à captação e 

aproveitamento de água da chuva, levantamento de informações sobre alternativas de materiais e 

técnicas mais eficientes na composição do sistema de captação e armazenamento de água da chuva. 

Foram levantados dados hidrometeorológicos disponibilizados pelo INMET, pelo Sistema 

Hidro Web da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Agência Reguladora de Água, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) por meio do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos do DF (SIRH-DF), principalmente quanto aos índices pluviométricos médios e 

sua distribuição sazonal na área de estudo. Esse procedimento possibilitou um melhor entendimento 

do comportamento e quantidade das chuvas e, assim, pôde ser utilizado como base para a 

concretização de cálculos sobre o potencial de aproveitamento de água de chuva no assentamento 

rural escolhido, Oziel Alves III. 

A caracterização física da área se deu por meio de levantamento de dados georreferenciados e, 

também, na vetorização e construção de novos dados utilizando-se de imagens aerofotogramétricas 
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e de imagens de satélites disponíveis. A principal característica levantada e vetorizada foi referente 

à estimativa das áreas de telhados (superfícies de contribuição) na comunidade e à quantidade de 

construções. A composição destes dados georreferenciados, o aprimoramento e processamento dos 

existentes se deu no ambiente dos softwares Google Earth Pro, Quantum GIS e ArcGIS 10.2.  

Quanto aos dados da comunidade, como quantidade de habitantes e produção agropecuária, e 

estimativas sobre o volume de demanda necessário para suprir as atividades da comunidade, estes 

tiveram como fonte a Emater-DF, por meio de acesso à relatórios anuais, trabalhos específicos 

realizados no assentamento, principalmente o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), 

e informações de técnicos que assistem a área. A fim de estimar e, assim, avaliar a viabilidade 

técnica de volume de produção de água de aproveitamento de chuva.  

Caracterização da área de estudo 

O assentamento rural de nome Oziel Alves III localiza-se na Região Administrativa de 

Planaltina, Distrito Federal (figura 1). Segundo o PDA do assentamento, o imóvel ocupa uma área 

total calculada de 2.289,19 ha (hectares), conta com 168 parcelas com área média de 6,8 ha, além de 

9 áreas coletivas e 29,55 ha de estradas principais. Internamente, há a divisão das áreas de parcelas 

e uso comum com a área de Reserva Legal. 

 
Figura 1 - Localização do Assentamento Oziel Alves III em relação ao Brasil e ao DF. Fonte: Emater -DF (2014) 
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O clima do DF é identificado como tropical, segundo classificação de Köppen, onde as 

precipitações são concentradas no verão, nos meses de outubro a março, e o período seco 

corresponde ao inverno, tendo como auge os meses de junho a agosto. (BARROS, 2003). A  Figura 

2 demonstra o comportamento típico da chuva na região. A média histórica de chuva acumulada na 

região entre setembro e março (1979 – 2017) é de 1160 mm segundo observado no Sistema de 

Informações de Recursos Hídricos (ADASA, 2020). 

 

Figura 2 - Precipitação média anual em mm - Estação Taquara. (ADASA, 2020)  

O assentamento não possui cursos de água perene em seu território, apenas cursos efêmeros 

(grotas secas de escoamento superficial), veredas e reservatórios de água da chuva. Atualmente, a 

água utilizada vem, em sua maioria, de poços subterrâneos escavados manualmente, também 

conhecidos na região como cisternas, perfuradas pelos próprios assentados em suas parcelas, e 

ainda, poucos poços tubulares profundos, sendo um de uso coletivo dos moradores contando com 

170 m de profundidade. A quantidade de água é considerada incipiente para o atendimento das 

demandas internas da comunidade, além destes não apresentarem nenhuma prática de tratamento de 

água. 

Os assentados contam ainda com alguns reservatórios para água de chuva, porém são sistemas 

incipientes e que podem contar com contaminação da água e ainda ser fonte de doenças como a 

dengue.  

A partir de análises de qualidade físico-química e bacteriológica das águas utilizadas no 

assentamento, percebeu-se que os poços manuais possuem alto grau de contaminação no 

assentamento, não podendo ser utilizado em todas as atividades da propriedade, principalmente 

vedando o uso para o abastecimento humano. Já quanto o poço tubular, esses possuem uma melhor 

qualidade de água, contudo o custo de sua perfuração é alto e oneroso, o que impossibilita que todos 

os assentados tenham acesso a esse sistema. 
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Estrutura do assentamento e demandas hídricas 

Para dimensionar a estrutura associada necessária, bem como a capacidade da área para 

armazenamento de água de chuva se faz necessário conhecer dois elementos principais: as 

construções presentes no assentamento e a demanda hídrica da população. 

Quanto a demanda hídrica utilizou-se o prognóstico de uso de solo proveniente do PDA 

(EMATER-DF, 2014) construído de forma participativa com os assentados, onde se compôs a 

parcela ideal para o assentamento, com os usos preponderantes e de anseio da comunidade, 

considerando as vocações agrícolas da comunidade. 

Considerando-se uma área média de sete hectares por família de agricultores, a parcela ideal 

contaria com: modelo PAIS (Produção Agroecológica Integrada Sustentável), que abrange a 

atividade de avicultura e olericultura irrigada; área para plantio de mandioca e lavouras anuais em 

sequeiro; área para pastagem, e área para quintal e pomar, como observado na Tabela 1. 

Tabela 1- Distribuição de áreas em uma “parcela/chácara” ideal (EMATER-DF, 2014) 

Utilização do solo Área (hectares) 

PAIS (avicultura e olericultura irrigada) 0,65 

Mandioca 1,0 

Pastagem/capineira 1,5 

Quintal/pomar 0,75 

Lavouras anuais (grãos) 3,0 

TOTAL 7,0 (aproximado) 
 

Assim, utilizou-se as atividades de uso consultivo de água listadas na parcela ideal para o 

cálculo da estimativa de demanda hídrica, com base nos valores de consumo listados na Instrução 

Normativa 02 da Adasa, de 02 de outubro de 2006, que trata sobre outorga e demanda hídrica de 

atividades.  

Quanto ao levantamento das áreas de contribuição deu-se por meio de vetorização a partir da 

identificação visual das áreas de telhado presentes atualmente no assentamento, no ambiente do 

software ArcGIS 10.2. Utilizou-se como ferramenta de apoio o software Google Earth Pro, pois este 

possui imagem de resolução mais apurada. 

Vetorizou-se o total de 358 edificações, divididas entre residências, galpões e depósitos que 

possuem cobertura visível. A área total de telhados obtida foi de 32.488 m², sendo a área média por 
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edificação de 92,50 m², a menor encontrada é de 18,29m² e a maior de 636,13 m². As edificações 

obtidas podem ser observadas na Figura 4. 

 

Figura 3 - Edificações obtidas a partir de vetorização por análise visual (adaptado EMATER-DF, 2014).  

Com auxílio da ferramenta “spatial join” do software, a qual integra informações presentes 

em camadas diferentes, foi possível identificar a localização de cada edificação por lote do 

assentamento. Porém, verificou-se que além das edificações dentro das parcelas do assentamento e 

de sua área coletiva, notou-se que 37 das edificações vetorizadas encontram-se em área classificada 

como Reserva Legal (RL) e 1 em Área de Preservação Permanente (APP) o que mostra a incidência 

de invasão e parcelamento irregular no imóvel, a área total de telhado dessas é de 3.078m². 

Quanto a composição dos telhados, como não foi possível realizar visita ao local, essas foram 

obtidas a partir de entrevistas a técnicos da Emater-DF que prestam serviços de assistência técnica e 

extensão rural à comunidade. 

Procedimentos de análise dos dados 

A análise de dados foi baseada nos dados de perfil de consumo estimado, áreas de 

contribuição e regime pluviométrico da região. A avaliação da viabilidade técnica “demanda versus 

fornecimento” foi realizada por meio dos critérios estabelecidos pela NBR 15.527 (ABNT, 2019). 
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Em complementação utilizou-se o software NETUNO 4.0 (LAGE, 2010) para avaliar o volume 

ótimo de reservação de água de chuva e, assim, a partir das metodologias de tecnologias 

observadas, poderão ser propostas a concepção mais adaptada e a estrutura associada.  

 

RESULTADOS 

A composição dos telhados, obtida por entrevistas à técnicos da Emater-DF que prestam 

serviços de assistência técnica e extensão rural à comunidade, divide-se em  telhados colonial 

(30%), amianto (45%) e metal (25%). 

A partir das informações dos valores estimados de consumo de água diário para as atividades 

de consumo humano, dessedentação de animais e irrigação das áreas, pôde-se calcular a demanda 

total por atividade, como demonstra as tabelas 2 e 3.  

Tabela 2 - Consumo doméstico de água estimado. 

Nº de Famílias Pessoas/família (média) Consumo/pessoa Demanda (l/dia) 

1 4 120 l/dia 480  

168
* 
 4 120 l/dia 80.640 

* Cálculo para 168 parcelas. 

 

Tabela 3 - Consumo de água estimado na agropecuária. 

Atividade 
Consumo na 

Atividade 

Quantidade por 

Parcela 

Demanda por 

parcela 

Irrigação por 

Gotejamento 
Olericultura 29 m³/ha/dia 0,5 ha 14.500 l/dia 

Pecuária 
Bovinocultura 60 l/dia/cab. 2 cab. 120 l/dia 

Avicultura 0,30 l/dia/ave 500 aves 150 l/dia 

TOTAL 14.770 l/dia 

 

Assim, a demanda média calculada de cada uma das parcelas é de 480 litros por dia para o 

abastecimento humano, 14.500 litros por dia para a irrigação de olerícolas, 270 litros por dia para 

dessedentação animal de 2 cabeças de gado (120 l/dia) e 500 aves (150 l/dia), o que totaliza 15.250 

litros por dia para cada parcela. 

Para sanar a demanda de água para abastecimento humano foi obtido através das simulações 

no Netuno os seguintes volumes para os reservatórios, levando em consideração os diferentes 

coeficientes de escoamento que há no assentamento, como pode ser observado na Tabela 4 abaixo. 
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Tabela 4 - Volume ideal para reservatório para captação de água da chuva (em litros), considerando a área de 

captação média (em m²) por grupo. 

Grupo Área (m²) 
Volume¹ 

(litros) 
Volume² 

(litros) 
Volume³ 

(litros) 
Grupo Área (m²) 

Volume¹ 
(litros) 

Volume² 
(litros) 

Volume³ 
(litros) 

1 71 5.500 5.500 5.750 10 88 6.750 7.250 7.500 

2 78 5.500 6.000 6.500 11 115 8.500 8.500 8.500 

3 98 7.500 7.500 8.250 12 78 5.500 6.000 6.500 

4 77 5.500 6.000 6.500 13 103 7.500 8.250 8.500 

5 91 7.000 7.500 7.500 14 80 5.750 6.250 6.750 

6 109 8.250 8.500 8.500 15 100 7.500 7.750 8.500 

7 94 7.250 7.500 7.500 16 93 7.250 7.500 7.500 

8 109 8.250 8.500 8.500 
Média 94 7000 7313 7578 

9 115 8.500 8.500 8.500 
¹Coeficiente de escoamento superficial 0,85 - amianto 

² Coeficiente de escoamento superficial 0,90 - colonial 

³ Coeficiente de escoamento superficial 0,95 – metal 
 

No que diz respeito ao volume dos reservatórios observa-se que um modelo ideal de 

reservatório com a capacidade de retenção de 10.000 litros, a ser implantado em cada propriedade, 

atenderia de maneira eficaz o acúmulo de água considerando a média de área de captação. Porém 

nos grupos 1, 2 e 12 já bastaria um reservatório com capacidade de 8.000 litros em cada parcela, 

tendo em vista a área potencial de captação atual. Pesquisas de mercado mostraram que o valor de 

implantação é em torno de R$ 2.500,00. Porém, os custos podem ser diminuídos no caso de 

construção de reservatórios em ferrocimento. 

A média da potencialidade de utilização obtida nas simulações realizadas considerou os 

coeficientes de escoamento superficial (0,85; 0,90 e 0,95) de 45 %, 46% e 48% o que quer dizer que 

mesmo com o reservatório de água de chuva seria necessário a complementação com outra fonte e 

água para suprir cerca de 55%, 54% e 52%, respectivamente da demanda. 

Ao levar em consideração a demanda de água, nas simulações realizadas no Netuno percebeu-

se que a implementação dos reservatórios atenderia apenas a demanda de abastecimento humano, 

pois não haveria área de captação suficiente para o atendimento da demanda total de cada lote.  

Contudo o atendimento do fator abastecimento humano já auxiliaria a comunidade, uma vez que há 

escassez de recursos hídricos no local. 

Ao utilizar o método Rippl para dimensionar o volume do reservatório levando em 

consideração o suprimento e toda a demanda de água, tanto para a agricultura como para 

abastecimento humano, e considerando uma área de captação a média de 85m², o reservatório 
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deveria possuir a capacidade para 20.6471,96 m³ o que seria inviável em termos de sua construção 

in loco. Utilizando-se da mesma metodologia, porém levando em consideração somente a demanda 

de abastecimento humano, temos que o volume do reservatório deveria possuir 3.533,20 m³ o que 

ainda assim seria inviável, devido a necessidade de manutenção das práticas de subsistência.  

 

CONCLUSÕES 

Diante do atual cenário de indisponibilidade hídrica em zonas rurais, a alternativa de 

implantação de um sistema de captação de água pluvial mostra-se viável para o Assentamento Oziel 

Alves III, contudo não atenderia a totalidade da demanda prevista para cada lote. O diagnóstico 

ambiental e a caracterização física da área constatou que o total de chuva acumulada na região 

(1160 mm) viabiliza a reservação em sistema específico, e a declividade da área não restringe a 

possibilidade de construção de estruturas de reservação mesmo que necessário à utilização de 

maquinário específico e de maior dimensão. Constatou-se que o assentamento possui carências 

relacionadas à disponibilidade hídrica, mas que está localizado em uma área potencialmente atrativa 

para a implantação de um sistema de captação de água pluvial. 

O cálculo do volume ótimo do reservatório, simulado pelo Netuno por meio da área de 

captação média por grupo de 85m² e considerando 3 coeficientes de escoamento superficial, 

mostrou que  apesar do assentamento possuir demandas de água que abranjam atividades como 

irrigação de olerícolas e pecuária, a quantidade de água acumulada na reservação seria suficiente 

para o atendimento somente da demanda referente ao abastecimento humano. Tal demanda foi 

utilizada para simulação do volume ótimo do reservatório, sendo esse um reservatório de 10.000 

litros por parcela, porém para alguns grupos a capacidade de 8.000 litros seria suficiente, tendo em 

vista a área potencial de captação atual. 

É necessário frisar que a alocação final de tais reservatórios deve considerar a declividade do 

terreno no que tange tanto ao acúmulo aprimorado da água no mesmo, quanto à viabilidade de 

captação para cada residência, de forma que seja otimizada a captação da água por meio da 

gravidade, evitando-se a utilização de sistemas elétricos de bombeamento, o que onera a viabilidade 

do projeto.  

Com base nas simulações realizadas é possível inferir que a construção de reservatórios seria 

benéfica para a comunidade, porém ainda não seria o suficiente para suprir toda a demanda de água 

da comunidade, assim devem-se procurar outras fontes para o atendimento da mesma. 
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