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RESUMO – O acesso à água potável torna-se cada vez mais preocupante. Em áreas rurais, há 

diversas comunidades dispersas que não são beneficiadas com uma rede de distribuição de água 

potável. Assim sendo, faz-se necessária a implantação de sistemas descentralizados, onde o correto 

dimensionamento é fundamental para viabilizar o fornecimento de água sem intermitências. 

Entretanto, há poucas informações sobre demandas de água em pequenas comunidades. O presente 

trabalho teve como objetivo definir as características do consumo de água em uma propriedade rural 

do município de Orleans/SC, com vistas ao planejamento de sistemas de abastecimento em áreas 

rurais. Através da aplicação de questionários, caracterizou-se o consumo de água na propriedade em 

função do tipo de atividade e frequência de realização. De posse destas informações, foram 

estabelecidos cenários de consumo mínimo, médio e máximo. O mesmo questionário, para efeitos 

comparativos, foi aplicado em outras cinco propriedades da região. Com a instalação de um 

medidor eletromagnético de vazão, definiu-se o padrão de consumo diário de água para a 

propriedade estudada, com uma média de 761 litros/dia. Conclui-se que este padrão rural de 

consumo se difere do padrão urbano em relação aos tipos de atividade e horário de realização.  

 

ABSTRACT – The access to drinking water is becoming an increasable concern. In rural areas, 

several communities aren’t benefited with a drinking water supply system. Therefore, it’s necessary 

the implementation of decentralized systems where it’s correct dimension is essential to provide 

water without interruptions. However, it’s difficult to find information related to water demands for 

small communities. This study aimed to define the water consumption characteristics on a farm in 

Orleans/SC, in order to design water supply systems in rural areas. Through the use of 

questionnaires, the water consumption on the property was characterized, according to the type of 

activity and frequency. With this information, the minimum, medium and maximum consumption 

scenarios were established. The same questionnaire, for comparative purposes, was applied to five 

others proprieties. The daily water consumption pattern in the farm was defined through an 

electromagnetic flow meter, with an average of 761 liters/day. The study concluded that this rural 

consumption pattern differs from urban pattern through the types of activity and achievement time. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade, em muitos casos, ainda ignora a importância do recurso água para as atividades 

de sua existência. A má gestão, o desperdício e a poluição ameaçam a disponibilidade deste bem. 

Esta situação é extremamente preocupante, pois leva ao consumo de água com qualidade 

inadequada e torna-se também um problema de saúde pública. 

No Brasil, somente 33,2% dos domicílios de áreas rurais estão ligados a redes de distribuição 

de água potável (PNAD, 2012). A fração restante desse grupo utiliza sistemas alternativos de 

abastecimento de água para consumo humano, incluindo tratamentos como a filtração lenta, a 

filtração em margem, captação de águas subterrâneas, entre outros.  

Para tanto, estas técnicas alternativas necessitam de um correto dimensionamento, com intuito 

de proporcionar um fornecimento de água tanto qualitativamente como quantitativamente 

satisfatório. Além disso, faz-se necessário prever o consumo de água da população, para que não 

haja risco de intermitências no abastecimento tanto no cenário atual como futuro.             

Em áreas urbanas, trabalha-se com um padrão de consumo de água para o dimensionamento 

dos sistemas convencionais de abastecimento. Entretanto, há poucas informações referentes a esse 

consumo em regiões rurais, donde surge a necessidade de estudos relacionados ao tema. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar o padrão de consumo de água 

em um pequeno aglomerado populacional, numa área rural não atendida por concessionária, com 

vistas ao desenvolvimento de técnicas de abastecimento de água para estas e outras populações 

dispersas.  

 

2. CONSUMO PER CAPITA x PADRÃO DE CONSUMO 

A quantidade diária de água consumida por habitante varia de acordo com a região analisada, 

época do ano e características das populações. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS 2014, o consumo médio per capita no Brasil naquele ano foi aproximadamente 

162 L/hab.dia. O maior valor verificado foi na região Sudeste, em torno de 188 L/hab.dia, e o 

menor foi para o Nordeste, com 119 L/hab.dia. O Estado de Santa Catarina apresentou o valor 

aproximado de 154 L/hab.dia,  portanto, abaixo da média nacional. O volume diário consumido é 

fundamental para o dimensionamento das diversas partes de um sistema de abastecimento de água, 

sobretudo para os reservatórios. É muito importante também saber como se distribui ao longo do dia 

o consumo deste volume, ou seja, o padrão de consumo. O conhecimento do referido padrão 

permitirá dimensionar de forma otimizada diversas partes do sistema e estabelecer regras 

operacionais, sobretudo em relação a questões energéticas, não raras em pequenas comunidades, 

que muitas vezes utilizam fontes alternativas de energia, como solar e eólica. 
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3. SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os tratamentos convencionais de água, de modo geral, tornam-se inviáveis quando inseridos 

em pequenas comunidades devido ao menor consumo dos habitantes, a demora em se obter o 

retorno do investimento inicial e a complexidade de sua operação (MICHELAN, 2010). Estes 

sistemas descentralizados normalmente possuem um tratamento de água simplificado.  

A filtração em margem, a exemplo, é uma técnica simplificada de captação de água para pré-

tratamento ou tratamento único, anterior à desinfecção, muitas vezes utilizada de forma 

inconsciente pela população, que constrói poços na margem de um rio ou lago em uma determinada 

localidade (MONDARDO, 2009).  

Esta tecnologia consiste em induzir a infiltração da água através das margens e fundo de um 

manancial superficial, misturando-se com a água subterrânea local (DONALD & GRYGASKI, 

2012). Desta forma, ocorre a percolação da água através do solo até um poço de captação, ou uma 

trincheira, construído nas margens do manancial em questão (SENS, et al, 2006). 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo foi desenvolvido em uma propriedade rural, na localidade de Rio Belo, 

município de Orleans/SC. Segundo o Censo Demográfico IBGE (2010), este município possui uma 

área de 548,792 km². A população residente é de 21.393 habitantes, das quais 16.084 compõem a 

área urbana (75,18%) e os demais 5.309, que representam um percentual de 24,82%, vivem em 

áreas rurais do município.  

De acordo com a Prefeitura de Orleans, a economia da região é constituída pela agricultura 

com plantação de fumo, pela pecuária através da suinocultura, avicultura e criação de gado, bem 

como indústrias de embalagens plásticas, molduras, implementos agrícolas e carrocerias. A 

concessionária responsável pelo abastecimento da população local é o SAMAE – Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

A propriedade rural em questão possui aproximadamente 21 hectares, com uma moradia de 

160 m
2
. Nela, reside uma família composta por cinco indivíduos, cuja principal fonte de renda está 

relacionada às atividades agrícolas e a criação de gado, ambas realizadas no terreno da propriedade. 

Comercializam-se também ovos e leite, além de haver produção de alguns produtos no engenho, a 

exemplo do açúcar mascavo e farinha de mandioca. Para consumo próprio, existe o cultivo de horta 

e a criação de porcos no curral.  

Em relação às instalações hidráulico-prediais, a residência possui dois reservatórios, sendo um 

de 310 L para abastecimento da área externa (composta por um banheiro e um tanque para lavar 

roupas) e outro de 500 L para a área interna. No total, há três banheiros na habitação em questão, 
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cada um deles com uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro. Há também uma pia de 

cozinha. Através das Figuras 1 e 2, pode-se observar o terreno e a residência da propriedade. 

     

           Figura 1 - Vista do Terreno da Propriedade                              Figura 2 – Vista da Residência Estudada 

 

5. APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

Com a finalidade de definir as características de consumo de água, aplicou-se um questionário 

aos moradores da propriedade estudada. As perguntas realizadas abordavam acerca das atividades 

diárias e hábitos de consumo da residência como, por exemplo, horário usual de banho e tempo de 

duração. Através dele, verificaram-se os horários de maior consumo, bem como o período, 

frequência e quantidade de água utilizada em cada atividade. 

Posteriormente, o mesmo questionário foi aplicado em outras cinco propriedades ao entorno 

da área pesquisada, com intuito de caracterizar o padrão de consumo de água na comunidade rural 

do Rio Belo, além de verificar a aplicabilidade dos questionários para levantamento desses dados. 

As atividades relatadas e consideradas para o presente estudo foram o uso da bacia sanitária, 

escovar os dentes e lavar as mãos, hábitos de banho, cozinhar, lavagem de louça, lavagem de roupas 

com uso da máquina de lavar, lavagem do carro, limpeza da casa e da calçada, irrigação de horta e 

jardim, lavagem de taros de leite (dispositivo para armazenamento de leite) e ordenha de vacas. 

Observou-se, durante a aplicação dos questionários, a frequência com que as atividades eram 

exercidas pelos moradores, sendo elas diárias, semanais ou mensais. Com posse destas informações, 

estimou-se a distribuição do consumo de água a partir de valores per capita do volume gasto ou por 

intermédio do volume por hora. Este último parâmetro é obtido pela quantidade média de água 

consumida em uma atividade específica.  

Para tanto, considerou-se o volume per capita das atividades de escovar os dentes e lavar as 

mãos, uso da bacia sanitária, cozinhar e lavagem de louça, lavagem de roupas e banhos, obtendo o 

valor do consumo através da Equação 1. Esses valores foram alocados nas faixas de horários em 

que as atividades usualmente ocorrem, estabelecendo-se dessa forma os consumos horários para 

compor o padrão de consumo. 
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                                                                                      (1) 

Onde: 

CH1 = Volume de água consumido em cada atividade vinculada ao número de habitantes (L) 

   = Volume per capita da atividade [L/hab.dia] 

  = número de habitantes da residência [hab] 

  = frequência das atividades [d
-1

] 

 

Além disso, utilizou-se o volume por hora nas atividades de lavação do carro, limpeza da casa 

e calçada, irrigação de horta e jardim, lavagem de roupas com uso da máquina de lavar, lavagem de 

taros de leite e ordenha. Estas escolhas são justificadas pelo fato de haver um valor fixo de gasto de 

água independentemente do número de habitantes. Para este caso, fez-se uso da Equação 2.  

   

      
      

 
                                                                                        (2) 

 

Onde: 

CH2 = Volume de água consumido em cada atividade com volume de gasto fixo (L) 

  = volume consumido por minuto [L/min]; 

  = tempo de duração da atividade [min]; 

  = frequência das atividades [d
-1

] 

 

Para estabelecer uma estimativa de distribuição horária do consumo de água, englobaram-se 

os cenários dos valores mínimos, que correspondem às atividades realizadas diariamente, bem como 

os valores médios, que englobam as atividades diárias e semanais, além dos valores máximos, que 

representam a somatória de todas as atividades realizadas na residência, no período de um mês. 

 

6. MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO 

Instalaram-se medidores eletromagnéticos de vazão da marca Incontrol, modelo VMS 

PRO1000, nos reservatórios da residência, a exemplo do ilustrado na Figura 3. Estes dispositivos, 

através de um data logger, permitem a coleta e registro de dados referentes à vazão, conforme 

intervalo programado pelo usuário. Após alguns testes em laboratório e em campo, os medidores 

foram programados para armazenar dados da vazão média a cada dois minutos, sendo possível obter 

resultados mais precisos.  

Assim sendo, estabeleceu-se o padrão de consumo diário de água da propriedade com as 

informações fornecidas pelos medidores, monitorados de 04 de março de 2015 a 11 de maio de 

2015. Devido ao fato das aquisições de vazão serem realizadas em um determinado intervalo de 
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tempo, fez-se a média aritmética de cada hora, além de somar as contribuições oriundas de cada 

reservatório para então obter a vazão média horária da residência.  

 

Figura 3 - Inserção do medidor eletromagnético de vazão na residência 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 Consumo Diário de Água Estimado 

Em relação à propriedade estudada e considerando o volume acumulado por hora, estimaram-

se a distribuição para os cenários de mínimo, médio e máximo consumo. Abaixo, pode-se observar 

a Figura 4 relacionada a estes cenários, em que o total do consumo mínimo diário foi de 716 L, 

enquanto o médio correspondeu a 1.553 L e o máximo a 2.390 L. 

 

Figura 4 - Gráfico da Distribuição Diária do Consumo de Água 

 

Ressalta-se também que a lavação do carro com mangueira e limpeza da casa ou calçada com 

máquina VAP, foram as três atividades responsáveis pelos maiores consumos de água na 
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propriedade, com um valor estimado de 279 L a cada hora de uso. Observa-se também o início das 

atividades a partir das 5h da manhã, com finalização às 21h. Considerando-se a média diária, o pico 

de consumo de água se deu às 9h e 13h, quando normalmente iniciam atividades como lavação de 

roupa, bem como às 18h, horário em que os moradores costumam realizar suas atividades de 

higiene pessoal como, por exemplo, tomar banho.  

Observa-se na Figura 4 a proximidade dos valores entre as distribuições de consumo 

provenientes dos questionários e das coletas com os medidores de vazão, visto a semelhança entre 

as curvaturas do consumo médio das mesmas. Este fato indica a confiabilidade da aplicação de 

questionários para análise de padrão de consumo de água, além de possibilitar a definição de um 

padrão de consumo rural na região, já que os volumes estimados na residência se assemelham 

quando distribuídos graficamente. 

Em relação às outras cinco residências questionadas, observa-se uma grande semelhança entre 

as curvas da média diária de consumo, conforme pode ser visto na Figura 5, com iniciação e 

finalização das atividades em horários praticamente iguais. Os volumes, apesar de possuírem 

valores distintos, apresentaram o mesmo padrão de curvatura quando plotados em gráficos através 

dos seus respectivos volumes acumulados. 

 

Figura 5 – Gráfico da Distribuição Diária do Consumo nas Propriedades Estudadas 

 

7.2 Padrão de consumo Rural x Padrão de consumo Urbano 

No que diz respeito aos dados obtidos através dos medidores eletromagnéticos de vazão, 

verificou-se que a média de consumo na propriedade estudada corresponde a um valor de 761 L, 

além de um consumo mínimo de 543 L e máximo de 1174 L. 
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Desta forma, pode-se dizer que o padrão de consumo na residência estudada é caracterizado 

pelos valores médios de volume acumulado durante o período de monitoramento, com pico de 

consumo de 64,35 L às 20h.  A Figura 6 mostra a distribuição, ao longo do dia, do consumo médio 

de água da residência estudada, e paralelamente a distribuição do consumo diário de água em uma 

residência tipicamente urbana, este último dado extraído de Tisutiya (2005).  

Percebe-se, ao analisar a figura citada, a diferença entre os padrões de consumo. Na residência 

rural estudada, fica evidente um consumo maior no período compreendido entre 04h30 e 09h, 

devido ao hábito e um conjunto de atividades realizadas neste horário, como por exemplo, ordenha 

de vacas e limpeza de currais. Outras diferenças também são evidenciadas, como observado na 

faixa de horário de 17h30 até 20h30. Esse consumo mais acentuado deve-se a atividades de 

preparação do jantar e limpeza da louça, além de banhos. Após este horário o consumo reduz 

bruscamente, tornando-se menor que o observado no padrão urbano. Esse comportamento deve-se 

ao hábito de dormir mais cedo, e consequentemente também acordar mais cedo. As atividades rurais 

envolvem manejo de animais e plantas, e fazê-las mais cedo é uma forma de se proteger do sol.  

 

 
 

Figura 6 – Comparação entre Padrão de Consumo Urbano e Rural 

 

Outro aspecto que também influencia no padrão de consumo da residência estudada é a 

regularidade das atividades. Elas são realizadas praticamente nos mesmos horários diariamente, ou 
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seja, os horários para fazer refeições, tomar banho, lavar louça, lavar roupa, ordenhar vacas, entre 

outras, são organizados e cumpridos, em vista dos muitos afazeres da vida no campo. Isto explica o 

porquê do gráfico de consumo exibir picos alternados com momentos de baixo consumo, 

diferentemente do padrão urbano, em que o consumo tem uma distribuição média mais homogênea.  

 

8. CONCLUSÕES 

Através dos dados expostos, constata-se a proximidade dos valores entre as distribuições de 

consumo provenientes dos questionários e das coletas com os medidores de vazão, visto a 

semelhança entre as curvaturas do consumo médio das mesmas. Este fato indica a confiabilidade da 

aplicação de questionários para análise de padrão de consumo de água, além de possibilitar a 

definição de um padrão de consumo rural na região, já que os volumes estimados na residência se 

assemelham quando distribuídos graficamente. 

No que diz respeito à média do padrão rural de consumo, observou-se que este se difere do 

padrão urbano em relação aos hábitos de consumo, pois existem atividades tipicamente rurais, como 

a lavagem de taros de leite. Além disso, há diferenças nos horários de realização destas atividades, 

pois os habitantes de regiões rurais costumam despertar mais cedo, por volta das 5 horas da manhã, 

e recolhendo-se em torno das 21 horas da noite, horário também distinto dos costumes urbanos.  

Entretanto, analisando os gastos diários e o consumo per capita, ou seja, a razão entre o 

volume médio de 761 litros pelo número de habitantes da residência, neste caso cinco moradores, 

obteve-se um valor médio deste consumo per capita de 152 L/hab. dia. Dessa forma, concluiu-se 

que o consumo total da propriedade estudada se encontra próximo aos das regiões urbanas, uma vez 

que a média nacional calculada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 

2014 é de 162 L/hab. dia, enquanto a média para Santa Catarina corresponde a 153 L/hab. dia. Por 

fim, destaca-se que para o correto dimensionamento de projetos, deve-se considerar a situação mais 

crítica para que não haja intermitências no abastecimento de água. Assim sendo, considera-se o dia 

de consumo máximo registrado durante o período analisado, correspondente a de 1.174 L. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

DONALD D. & GRYGASKI T. Development of a Sustainable Potable Water Supply for Rural 

Villages in the Coastal Region of Tanzania, Africa. 2012. Disponível em: 

<http://Waterloo.ewb.ca/Research/results/Development%20of%2 

0potable%20water%20supply%20Tanzania-partll.pdf>. Acesso em: 30 de Julho de 2015. 

 

http://waterloo.ewb.ca/Research/results/Development%20of%252%200potable%20water%20supply%20Tanzania-partll.pdf
http://waterloo.ewb.ca/Research/results/Development%20of%252%200potable%20water%20supply%20Tanzania-partll.pdf


XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  10 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 

2010. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro, 2011. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). 2012. 

 

MATOS, J. C. C. T. Proposição de métodos para definição de cotas per capita mínimas de água 

para consumo humano. Dissertação de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 122p. 2007. 

 

MICHELAN, D. C. G. S.  Filtração em margem de rio precedendo a filtração lenta, para remoção 

de carbofurano, em tratamento de água para consumo humano. 2010. 342 f. Tese (Doutorado) – 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental, Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, UFSC, Santa Catarina, 2010 

 

MONDARDO, R. I. Avaliação da filtração em margem como pré-tratamento à filtração direta 

descendente na remoção de células de cianobactérias e saxitoxinas. 2009. 308 f. Tese (Doutorado) 

– Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental, Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, UFSC, Santa Catarina, 2009. 

 

PREFEITURA DE ORLEANS. Economia. Disponível em < 

http://orleans.sc.gov.br/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=518>. 

Acesso em 18 de Agosto de 2015. 

 

SENS, M.L.; DALSASSO, R.L.; MONDARDO, R.I.; MELO FILHO, L.C. Filtração em Margem. 

In: Programa de Pesquisas em Saneamento Básico PROSAB. Contribuição ao Estudo da Remoção 

de Cianobactérias e Microcontaminantes Orgânicos por Meio de Técnicas de Tratamento de Água 

para Consumo Humano. Edital 04, 2006 p. 173-236. 

 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS 2014. Publicações 

do PMSS. Disponível em < http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos>. Acesso em 19 de 

Agosto de 2015. 

 

TISUTIYA, M. T. Abastecimento de Água. 2ª Ed. São Paulo: Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2005. 


