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Diante do cenário atual de desiquilíbrio do planeta, recursos como a água vêm dando 

sinais de escassez. Com isso, têm surgido soluções alternativas que otimizam o seu 

consumo. Uma das possíveis alternativas é a implantação de sistemas de 

aproveitamento de água de chuva. O objetivo deste trabalho é apresentar a importância 

e as principais características de um sistema de aproveitamento de água de chuva para 

usos não potáveis e fazer uma análise comparativa dos 6 métodos de dimensionamento 

de reservatório propostos pela Norma Brasileira - NBR 15527/2007. O método deste 

trabalho consiste na proposta de implantação de um sistema de aproveitamento de água 

da chuva no Bloco D do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. O estudo prático apresenta uma análise dos métodos recomendados por esta 

norma. Como principal resultado, este trabalho demonstra as dificuldades para a 

escolha do método de dimensionamento do reservatório e também indica a necessidade 

de revisão da norma para uma melhor orientação para os profissionais da área. 
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 Faced with the current scenario of planetary imbalance, resources such as 

water have been showing signs of scarcity. As a result, alternative solutions have 

emerged to optimize its consumption. One possible alternative is the implementation of 

rainwater use systems. The purpose of this work is to present the importance and the 

main characteristics of a system of rainwater for non-potable use and to do a 

comparative analysis of the six methods for calculating rainwater reservoirs dimensions 

that are recommended by the Brazilian Standard - NBR 15527/2007. The methodology 

of this work consists in the proposal to set up a system of rainwater use for Block D at 

the Technology Center of the Federal University of Rio de Janeiro. This practical case 
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1 Introdução 
 

1.1 Referencial Teórico 

Durante séculos os recursos naturais foram explorados pelo homem sem a 

preocupação de que um dia poderiam faltar.  No entanto, com o aumento da população 

mundial, e o consequente aumento da demanda por recursos, começaram a aparecer 

os sinais de desequilíbrio ambiental. Segundo Keeler e Burke (2010), hoje o consumo 

de recursos naturais pela humanidade ultrapassa a capacidade de regeneração do 

planeta.  

 Uma das ferramentas que pode ser utilizada para mensurar a pressão do consumo 

humano sobre os recursos naturais é a pegada ecológica. O conceito da mesma foi 

introduzido pelos cientistas canadenses William Rees e Mathis Wackernagel no início 

da década de 90, com a publicação do livro “Our Ecological Footprint: Reducing Human 

Impact on the Earth”, 6 anos após o início das suas pesquisas (WWF, 2016).  

A pegada ecológica refere-se à área produtiva de terra e água (em hectares globais) 

que seria necessária para produzir os recursos consumidos, bem como suportar os 

resíduos gerados por determinado indivíduo ou população durante um ano. Para o 

cálculo desta pegada consideram-se as diversas formas de consumo da população 

(alimentação, habitação, energia, bens e serviços, transporte) que serão convertidas, 

por meio de tabelas específicas, em áreas de territórios necessários para a produção 

dos bens de consumo (áreas de cultivo, pastagens, oceanos, florestas, áreas 

construídas). Também é necessário incluir as áreas utilizadas para receber os resíduos 

gerados e as áreas necessárias para garantir a manutenção da biodiversidade (WWF, 

2016). 

De acordo com a WWF (2016), desde o final dos anos 70 a demanda da população 

mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renová-los, 
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como poder ser observado na Figura 1. Nesta figura também é possível visualizar a 

pegada ecológica global e seus componentes de 1961 até 2008. 

  

Segundo o Global Footprint Network (2016), hoje a humanidade precisaria do 

equivalente a 1,6 planetas para fornecer os recursos demandados e absorver os 

resíduos gerados durante um ano. Isso significa que a Terra leva 1,6 anos para 

recuperar o que o homem consome e descarta em um ano. 

Dentre os recursos naturais, um que tem ganho grande destaque e preocupação é 

a água, dada a sua importância para a sobrevivência da humanidade. Apesar de 

abundante no meio ambiente, na forma potável a mesma encontra-se limitada e 

escassa. Alguns dos fatores que contribuem para os problemas de falta de água potável 

disponível para a população são o crescimento do consumo de água, o uso inadequado 

da mesma, as mudanças climáticas que alteram o ciclo hidrológico, e a poluição das 

reservas hídricas (DALSENTER, 2016). 

Um outro fator agravante é o desequilíbrio geográfico que existe entre a oferta de 

água e a sua necessidade, o que acaba ocasionando as crises de abastecimento em 

Figura 1: Pegada Ecológica global por componente, 1961-2008 

Fonte: WWF (2016) 

 

Figura 2: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas pelos EstadosFigura 

3: Pegada Ecológica global por componente, 1961-2008 

Fonte: WWF (2016) 

 

Figura 4: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas pelos Estados 

Fonte: Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015 – (ANA, 

2016) 

 

Figura 5: Pedra MoabitaFigura 6: Tipologias para gestão de recursos hídricos 

definidas pelos EstadosFigura 7: Pegada Ecológica global por componente, 1961-

2008 

Fonte: WWF (2016) 

 

Figura 8: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas pelos EstadosFigura 

9: Pegada Ecológica global por componente, 1961-2008 

Fonte: WWF (2016) 

 

Figura 10: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas pelos Estados 

Fonte: Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015 – (ANA, 

2016) 

 

Figura 11: Pedra MoabitaFigura 12: Tipologias para gestão de recursos hídricos 

definidas pelos Estados 

Fonte: Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015 – (ANA, 

2016) 



  

3 
 

determinadas regiões. No Brasil, de acordo com Tomaz (2015), a região Sudeste é a 

que apresenta o maior índice populacional do país e no entanto dispõe apenas de 6,0% 

dos recursos hídricos. Já a região Norte concentra 68,5% dos recursos hídricos e 

apresenta uma pequena parcela da população total do país.  

De acordo com o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015, 

publicado pela ANA (2016), a região Sudeste foi enquadrada na pior situação em 

relação ao balanço quali-quantitativo das suas bacias hidrográficas. Na Figura 2 

observa-se que nesta região há a existência de conflitos e problemas generalizados de 

disponibilidade hídrica, principalmente qualitativa, por apresentar graus de urbanização 

e industrialização mais intensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas pelos Estados 

Fonte: Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015 – (ANA, 2016) 

 

Figura 239: Pedra MoabitaFigura 240: Tipologias para gestão de recursos hídricos definidas 

pelos Estados 

Fonte: Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2015 – (ANA, 2016) 
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Dadas as circunstâncias, tornou-se necessária a busca por soluções capazes de 

amenizar a escassez hídrica nos centros urbanos. Algumas das medidas que podem 

ser empregadas para a otimização do consumo de água são: a medição de água 

individualizada, a utilização de aparelhos e equipamentos economizadores, a própria 

conscientização dos usuários através do uso racional da mesma, além da busca por 

fontes alternativas de água. Uma das possíveis fontes alternativas pode ser a 

implantação de um sistema de aproveitamento de água de chuva, que será o tema 

discutido neste trabalho. 

Um sistema de aproveitamento de água da chuva pode ser feito através da captação 

de água na cobertura de uma edificação, que posteriormente deverá ser armazenada 

em um reservatório para então ser distribuída para os pontos de utilização. Esta água 

captada poderá ser destinada a usos não potáveis, como por exemplo, descargas de 

vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagens de roupa, pisos e carros. Também é 

possível utilizar a água para consumo potável, desde que seja feito um tratamento 

específico. 

Com a captação de água da chuva para usos não potáveis há uma economia no 

consumo de água potável, já que uma parte da água fornecida pelos sistemas públicos 

de abastecimento não estará sendo utilizada. Segundo Tomaz (2015) pesquisas 

mostram que a captação de água da chuva reduz em 30% o consumo de água potável 

proveniente do sistema de abastecimento.  

Dalsenter (2016) descreve que o aproveitamento de água da chuva além de 

proporcionar uma economia de água potável, pode também auxiliar na redução de 

enchentes causadas por chuvas torrenciais nas grandes cidades. Dado que o solo dos 

centros urbanos é impermeável, em dias de grandes chuvas, não há o processo de 

infiltração de água e o sistema de drenagem não consegue atender à demanda, o que 

ocasiona os alagamentos. Com o sistema de aproveitamento, uma parcela da água da 
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chuva será captada e armazenada, reduzindo o volume a ser atendido pelo sistema de 

drenagem. 

Historicamente já foi evidenciada a prática de aproveitamento de água da chuva em 

algumas civilizações antigas, mas a data em que a técnica surgiu não é conhecida com 

exatidão. Foram encontradas estruturas de armazenamento de água da chuva em 

diversos locais como em Israel, Índia, Grécia, Itália, Egito, Turquia e México, algumas 

delas anteriores a 3.000 a.C. (KRISHNA et al., 2002 apud DORNELLES, 2012). 

Segundo Heller e Pádua (2006) apud Dornelles (2012) com o abandono do hábito 

nômade, o surgimento da agricultura e o convívio em comunidade, foi necessário criar 

soluções que atendessem às novas necessidades, como o preparo de alimentos, a 

limpeza, a evacuação de dejetos e a irrigação. Uma das soluções foi a captação, 

armazenamento e canalização de água, constituindo-se assim os primeiros sistemas de 

abastecimento coletivo. 

De acordo com Tomaz (2015) foi encontrado no Oriente Médio, próximo a Israel, a 

pedra Moabita, uma das inscrições mais antigas do mundo, datada de 830 a. C e escrita 

na linguagem canaanita, conforme a Figura 3. Nesta pedra o rei Mesha dos Moabitas, 

sugeriu que fosse feito um reservatório em cada casa para aproveitamento da água da 

chuva. 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: Pedra Moabita 

Fonte: www.godsoutreachministryint.org/MoabAncientTimes.htm, acesso em janeiro de 2017 

 

 

Figura 473: Cisterna ChultunFigura 474: Pedra Moabita 

Fonte: www.godsoutreachministryint.org/MoabAncientTimes.htm, acesso em janeiro de 2017 

http://www.godsoutreachministryint.org/MoabAncientTimes.htm
http://www.godsoutreachministryint.org/MoabAncientTimes.htm
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Segundo Gnadlinger (2000) apud Souza (2015) também há evidências de que os 

Incas, Maias e Astecas se utilizavam da água da chuva para o cultivo de alimentos, 

através de cisternas chamadas chultuns, com capacidade de 20.000L a 45.000L, como 

pode ser observado na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Em 1885 em Monturque, Roma, foram descobertos 12 reservatórios subterrâneos 

(totalizando um volume de 1.187 m³) utilizados para abastecimento público.  Também 

há registros de cisternas em fortalezas e castelos medievais. Por exemplo na grande 

fortaleza e convento dos Templários da cidade de Tomar (Portugal) que foi construída 

em 1160, existem 2 reservatórios para aproveitamento de água da chuva, tendo um 215 

m³ de volume e o outro 145 m³ (TOMAZ, 2015). 

Segundo Cardoso (2010), o aproveitamento da água da chuva pela sociedade teve 

declínio com a inserção de tecnologias mais modernas de abastecimento, como a 

construção de grandes barragens, o desenvolvimento de técnicas para o 

aproveitamento de águas subterrâneas, a irrigação encanada e a implementação dos 

sistemas de abastecimento. No entanto em decorrência da escassez hídrica no mundo, 

a captação de água da chuva tem se intensificado, pela economia de água potável que 

proporciona. 

Figura 4: Cisterna Chultun 

Fonte: http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm, acesso em janeiro de 2017 

 

Figura 707: "Dome Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuvaFigura 708: 

Cisterna Chultun 

Fonte: http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm, acesso em janeiro de 2017 

 

Figura 709: "Dome Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuva 

Fonte: Zaizen et al apud Oliveira (2007) 

 

Figura 710: Rojison - Sistema de coleta de água da chuva, Tóquio (Japão)Figura 711: "Dome 

Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuvaFigura 712: Cisterna Chultun 

Fonte: http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm, acesso em janeiro de 2017 

 

Figura 713: "Dome Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuvaFigura 714: 

Cisterna Chultun 

Fonte: http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm, acesso em janeiro de 2017 

 

Figura 715: "Dome Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuva 

Fonte: Zaizen et al apud Oliveira (2007) 

 

Figura 716: Rojison - Sistema de coleta de água da chuva, Tóquio (Japão)Figura 717: "Dome 

Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuva 

Fonte: Zaizen et al apud Oliveira (2007) 

 

Figura 718: Rojison - Sistema de coleta de água da chuva, Tóquio (Japão) 

Fonte: http://www.unep.or.jp/ietc/publications/urban/urbanenv-2/9.asp 

 

http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm
http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm
http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm
http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm
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Para Tomaz (2015), os países mais empenhados no aproveitamento de água de 

chuva para fins não potáveis são o Japão e a Alemanha. No entanto, países como os 

Estados Unidos, a Austrália e a Singapura também vêm desenvolvendo pesquisas na 

área de aproveitamento de água de chuva. 

Segundo Oliveira (2007) os japoneses têm investido nos estádios e complexos 

esportivos para a adoção de sistemas de captação de água da chuva. Os chamados 

“Dome Stadiums”, são construções com áreas de captação muito grandes e 

proporcionam o armazenamento de grandes volumes de água. Alguns exemplos desses 

“Dome Stadiums” são os estádios Tokyo Dome, Fukuoka Dome e Nagoya Dome, que 

se encontram na Figura 5. Cada um dos estádios possui, respectivamente, 1.000 m³, 

1.800 m³ e 1.500 m³ em reservatórios para rega de jardins e descargas de vasos 

sanitários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: "Dome Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuva 

Fonte: Zaizen (2000) et al apud Oliveira (2007) 

 

Figura 941: Rojison - Sistema de coleta de água da chuva, Tóquio (Japão)Figura 942: "Dome 

Stadiums" no Japão - Aproveitamento de água de chuva 

Fonte: Zaizen et al apud Oliveira (2007) 
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Tomaz (2015) descreve que em 1995, no Japão, na cidade de Kitakyushu, foi 

construído um edifício de 14 pavimentos prevendo um sistema de captação de água de 

chuva. O mesmo contém um reservatório enterrado de 1 milhão de litros. Neste prédio 

também houve o reaproveitamento das águas servidas, ou seja, das águas de máquina 

de lavar roupa, torneiras e pias (com exceção da pia da cozinha), que são adicionadas 

à água de chuva para servir todas as bacias sanitárias. Além disso, também há o 

aproveitamento de energia solar para aquecimento central do prédio e aproveitamento 

de energia eólica para iluminação dos corredores. Este é um exemplo dos chamados 

green buildings (edifícios verdes), prédios que convivem amigavelmente com o meio 

ambiente.  

Mais um exemplo ocorreu no do bairro Mukōjima, em Tóquio, em que os moradores 

desenvolveram um sistema de coleta de água de chuva chamado de Rojison, com a 

finalidade de realizar a captação de água dos telhados das casas e destiná-la à rega de 

jardins, combater incêndios e uso em caso de emergência. Este sistema pode ser 

observado na Figura 6 (UNEP, 2011 apud SOUZA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Rojison - Sistema de coleta de água da chuva, Tóquio (Japão) 

Fonte: http://www.unep.or.jp/ietc/publications/urban/urbanenv-2/9.asp 

 

Figura 1175: Reservatório para água da chuva, na TailândiaFigura 1176: Rojison - Sistema de 

coleta de água da chuva, Tóquio (Japão) 

Fonte: http://www.unep.or.jp/ietc/publications/urban/urbanenv-2/9.asp 

 

Figura 1177: Reservatório para água da chuva, na Tailândia 

Fonte: UNEP apud Oliveira (2007) 
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Oliveira (2007) menciona a cidade de Berlim como um exemplo de racionalização 

de água. Durante os verões europeus, a água captada em praças e edificações é 

utilizada para paisagismo e amenização da temperatura.  

De acordo com Tomaz (2015) em Hamburgo (na Alemanha), o governo oferece 

cerca de US$ 1.500,00 a US$ 2.000,00 a quem fizer aproveitamento de água da chuva. 

Embora seja uma despesa nas contas públicas, essa é uma ação que, além de 

preservar os recursos hídricos, atenua os efeitos hidráulicos nos sistemas de drenagem. 

Hamburgo foi o primeiro estado alemão a instalar, em 1988, sistemas de aproveitamento 

de águas de chuva. Até o ano 2000 havia aproximadamente 1500 sistemas privados de 

coleta de água de chuva funcionando. 

No ano de 1998, em Berlim, na Alemanha, foram implantados sistemas de 

aproveitamento de água da chuva para economizar água, controlar inundações no meio 

urbano e criar um melhor microclima. A água da chuva era coletada nos telhados de 19 

edifícios (32.000 m²) e armazenada em um reservatório de 3.500 m³. Em seguida, a 

água era utilizada em vasos sanitários, rega de áreas verdes e para fazer a reposição 

de um lago artificial (UNEP, 2001 apud SOUZA, 2015).  

Oliveira (2007) descreve que em 1957, foi criado o Texas Water Development Board 

(TWDB), agência estatal que atua em várias áreas de saneamento ambiental. O TWDB, 

é referência para pesquisadores, profissionais e interessados no tema de 

aproveitamento de água da chuva. Além disso, foi a agência responsável pela criação 

do “The Texas Manual on Rainwater Harvesting”- um dos manuais mais referenciados 

do mundo que orienta sobre informações necessárias para aproveitar a água da chuva 

em residências e comércios de pequena escala.  

Em 2003, os governos dos estados de New South Wales e Victoria, na Austrália, 

compensaram financeiramente os moradores, comerciantes ou empresas que 

comprassem tanques para estocagem de água da chuva para a utilização em descargas 
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de vasos sanitários ou para lavagem de roupa. A recompensa chegou a valores de até 

500 dólares australianos. Além disso, estudos realizados no sul da Austrália mostraram 

que mais de 80% da população rural utiliza a água da chuva como fonte de 

abastecimento e no entanto, apenas 28% da população urbana se utiliza desse sistema. 

(OLIVEIRA, 2007). 

De acordo com Fendrich e Oliynik (2002) apud Souza (2015), no aeroporto de 

Changi, em Singapura, são utilizados o telhado do edifício para o aproveitamento de 

água da chuva para posterior utilização em vasos sanitários. De 28 a 33% da demanda 

total é proveniente da coleta e tratamento da água de chuva, o que proporciona uma 

economia de S$ (Singapore dollar) 390.000,00 por ano. 

Oliveira (2007) menciona que, na Tailândia, a água da chuva é captada e 

armazenada em grandes vasos com capacidades variando de 100 a 3.000 litros. O 

tamanho mais comum é de 2.000 litros que é o suficiente para sustentar uma família de 

até seis pessoas no período de estiagem, que pode durar até seis meses. Estes 

recipientes podem ser observados na Figura 7 a seguir. 

 

 

 

 

 

De acordo com Souza (2015) o primeiro relato de aproveitamento de água da chuva 

no Brasil foi na ilha de Fernando de Noronha, em 1943, com um sistema construído pelo 

exército norte-americano. Até hoje a água captada pelo sistema é utilizada para 

abastecimento.  

Figura 7: Reservatório para água da chuva, na Tailândia 

Fonte: UNEP (2007) apud Oliveira (2007) 

 

Figura 1409: Cisterna do P1MC finalizadaFigura 1410: Reservatório para água da chuva, na 

Tailândia 

Fonte: UNEP apud Oliveira (2007) 

 

Figura 1411: Cisterna do P1MC finalizada 

Fonte: http://ongiac.webnode.com.br/projetos-que-atuamos/o-p1mc/ 

 

Figura 1412: Sistema de aproveitamento de água da chuva - Estádio MineirãoFigura 1413: 

Cisterna do P1MC finalizadaFigura 1414: Reservatório para água da chuva, na Tailândia 
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Segundo Oliveira (2007), a região Nordeste do Brasil é a que pratica em maior 

escala o aproveitamento de água da chuva. O problema de escassez hídrica 

característico da região, faz com que grande parte dos nordestinos busquem por novas 

alternativas para atender às suas necessidades diárias. Tomaz (2015) afirma que o 

sertão nordestino possui índices pluviométricos entre 250 e 600 mm/ano o que motiva 

a necessidade de esforços governamentais e não governamentais na região. Para efeito 

de comparação, na Amazônia o volume de chuva por ano chega a 3.000 mm e no centro 

do país 1.300 mm.  

Segundo Oliveira, et al. (2014) e Oliveira (2007), em 2003 teve início o Programa de 

Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: construção de um 

Milhão de Cisternas Rurais - P1MC, com o objetivo beneficiar cerca de 5 milhões de 

pessoas na região semiárida. A proposta é que água da chuva captada nos telhados 

das casas seja armazenada nas cisternas para então ser utilizada nos consumos 

diários. Cada cisterna tem capacidade de armazenar 16.000 litros de água, que é o 

suficiente para abastecer uma família de 5 pessoas por 8 meses (período de estiagem 

no sertão brasileiro). Na Figura 8 é possível visualizar uma das cisternas do programa 

finalizada. 

 

 

 

 

 

Em Brasília, no setor de Mansões Park Way, um projeto piloto denominado “Casa 

Autônoma” foi construído para mostrar a possibilidade de criar uma residência 

Figura 8: Cisterna do P1MC finalizada 

Fonte: http://ongiac.webnode.com.br/projetos-que-atuamos/o-p1mc/ 

 

Figura 1643: Sistema de aproveitamento de água da chuva - Estádio MineirãoFigura 1644: 

Cisterna do P1MC finalizada 

Fonte: http://ongiac.webnode.com.br/projetos-que-atuamos/o-p1mc/ 

 

Figura 1645: Sistema de aproveitamento de água da chuva - Estádio Mineirão 

Fonte: http://sustentarqui.com.br/construcao/o-estadio-mineirao-recebe-a-certificacao-maxima-

de-construcao-sustentavel/ 
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autossustentável. Este tipo de construção produz a energia que necessita, não 

precisando do abastecimento de uma concessionária local. Na casa foi instalado um 

sistema de aproveitamento de água de chuva, com uma área de captação de 320 m², 

um filtro próprio para água de chuva e reservatórios com capacidade para 15.000 litros 

(OLIVEIRA, 2007). 

Werneck (2005) apud Oliveira (2007) descreve que no Rio de Janeiro existem 

iniciativas para o aproveitamento de água da chuva vindas tanto de moradores e 

empresários quanto do poder público. Um exemplo privado foi a construção de uma 

residência no bairro da Urca, que dispunha de um sistema de captação de água da 

chuva juntamente com o tratamento de água de esgoto para o abastecimento das 

descargas de vasos sanitárias, irrigação de áreas verdes e torneiras secundárias da 

edificação. Além disso, a casa obteve o selo PROCEL (Programa Nacional de 

conservação de Energia Elétrica). 

A Prefeitura do Rio de Janeiro construiu em toda a Cidade do Samba, na Gamboa, 

instalações para a captação e uso de água da chuva. O sistema conta com uma área 

de captação de 20.000 m² e reservatórios de até 300 m³, que abastecem as descargas 

de vasos sanitários e torneiras para lavagem dos galpões (OLIVEIRA, 2007). 

Outros exemplos públicos foram duas grandes obras para o Jogos Pan-Americanos 

do Rio de Janeiro de 2007 que implementaram um sistema de coleta de água da chuva 

em suas instalações. Essas duas grandes obras foram o estádio João Havelange com 

área de captação de 12.500 m² e a Arena Poliesportiva de Jacarepaguá com 15.000 m² 

de telhados (OLIVEIRA, 2007). 

Além disso, alguns dos estádios das cidades sede da Copa do Mundo de 2014 

realizada no Brasil, implantaram sistemas de aproveitamento de água da chuva como 

um dos requisitos para a obtenção do certificado Leadership in Energy and 

Environmental Design - LEED, sendo eles: Estádio Mineirão (Belo Horizonte), Estádio 
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Maracanã (Rio de Janeiro), Estádio Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco 

(Recife), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Amazônia (Manaus) e Arena Castelão 

(Fortaleza). O Estádio Mineirão merece destaque por ser o único a obter o nível máximo 

da certificação LEED (nível Platina). Este estádio possui um sistema de aproveitamento 

de água da chuva com um reservatório de cerca de 6.000 m³ com utilização em 

descargas de vasos sanitários, irrigação do gramado e jardins e limpeza das áreas 

externas (PEREIRA, et al., 2015; OLIVEIRA, et al., 2014). Um esquema deste sistema 

é apresentado na Figura 9 a seguir.  

O Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é um sistema 

internacional de certificação ambiental para edificações criado em 2000 pelo U.S. Green 

Building Council (USGBC), uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos. A 

certificação é utilizada em 143 países e tem como principal objetivo incentivar a 

transformação dos projetos, obras e operação das edificações, sempre com foco na 

sustentabilidade de suas atuações (PEREIRA, et al., 2015). 

O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello 

(Cenpes) da Petrobras, localizado na Cidade Universitária, campus da Universidade 

Figura 9: Sistema de aproveitamento de água da chuva - Estádio Mineirão 

Fonte: http://sustentarqui.com.br/construcao/o-estadio-mineirao-recebe-a-certificacao-maxima-

de-construcao-sustentavel/ 

 

Figura 1877: Sistema de captação de água da chuva com reservatório de autolimpezaFigura 

1878: Sistema de aproveitamento de água da chuva - Estádio Mineirão 

Fonte: http://sustentarqui.com.br/construcao/o-estadio-mineirao-recebe-a-certificacao-maxima-

de-construcao-sustentavel/ 

 

Figura 1879: Sistema de captação de água da chuva com reservatório de autolimpeza 

Fonte: Tomaz apud May (2004) 

 

 

Figura 1880: Área de captação – telhadoFigura 1881: Sistema de captação de água da chuva 

com reservatório de autolimpezaFigura 1882: Sistema de aproveitamento de água da chuva - 

Estádio Mineirão 

Fonte: http://sustentarqui.com.br/construcao/o-estadio-mineirao-recebe-a-certificacao-maxima-

de-construcao-sustentavel/ 

 

Figura 1883: Sistema de captação de água da chuva com reservatório de autolimpezaFigura 
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) obteve uma economia anual de cerca de R$ 2,5 

milhões através da implantação de um sistema de captação da água da chuva de 

telhados e pisos para utilização em bacias sanitárias e irrigação.  Este é um dos 

complexos de pesquisa aplicada mais importantes do mundo que além de aproveitar a 

água da chuva também apresenta uma estação de tratamento e reuso de água dos 

esgotos sanitários e industriais (PETROBRAS, 2014). 

Souza (2015) afirma que atualmente o interesse pelo aproveitamento de água da 

chuva vem aumentando. Diversos setores de cidades brasileiras como o Rio de Janeiro, 

São Paulo, Maringá e Curitiba estão adotando tal técnica por apresentarem legislações 

municipais que incentivam estas práticas.  

De acordo com Murase, apud Telles e Costa (2010) estima-se que, pelo meio do 

século XXI, 60% da população estará concentrada nas áreas urbanas, principalmente 

na Ásia, África e América Latina, e aparecerão os problemas de secas e enchentes. 

Uma nova cultura sobre a água de chuva deverá ser desenvolvida, para uma vida mais 

harmoniosa. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar a importância e as principais características 

de um sistema de aproveitamento de água de chuva para usos não potáveis e fazer 

uma análise comparativa, aplicada a um caso prático, dos 6 métodos de 

dimensionamento de reservatório recomendados pela NBR 15527:2007, norma 

específica de aproveitamento de água da chuva em coberturas de áreas urbanas para 

fins não potáveis.  

1.3 Justificativa 

Hoje vive-se um momento crítico em relação ao abastecimento de água. O Brasil 

apresenta uma das maiores bacias hídricas do mundo, no entanto grandes cidades 

como São Paulo e Rio de Janeiro sofrem uma crise hídrica. Estas cidades apresentam 
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os 2 maiores índices populacionais do país e consequentemente os maiores índices de 

consumo de água que, eventualmente, não são plenamente atendidos pelo sistema de 

abastecimento. 

Perante este cenário propaga-se a ideia de mudança através da conscientização da 

população sobre a importância do uso racional da água e da busca por fontes 

alternativas da mesma.  

O tema de aproveitamento de água da chuva surge como uma das soluções para 

economizar água potável, e evitar o desperdício da mesma. A água a ser utilizada, por 

exemplo, em descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagens em geral 

não necessita ser potável, podendo ser substituída por água não potável, como é o caso 

da água da chuva. 

1.4 Metodologia 

O embasamento teórico deste trabalho foi feito com base em uma revisão 

bibliográfica de diversas fontes, dentre elas: livros, artigos publicados, normas técnicas, 

sites de organizações, dissertações de mestrado, teses de doutorado, além de outros 

projetos de graduação, relacionados com o tema em questão. Todas as fontes utilizadas 

estão descritas nas Referências Bibliográficas, último item este trabalho. 

Após a revisão bibliográfica, que permite a compreensão do tema, é feita uma 

proposta de implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva no Bloco 

D do Centro de Tecnologia da Universidade Federal no Rio de Janeiro. O proposto é 

que o sistema atenda apenas aos banheiros coletivos no 2º pavimento, frequentados 

pelos alunos de engenharia civil e ambiental e de pós-graduação. O estudo prático 

consiste na análise comparativa dos 6 métodos de dimensionamento de reservatório de 

água de chuva recomendados pela NBR 15527/2007.  
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1.5 Estrutura do Trabalho 

 Este trabalho encontra-se dividido em 4 capítulos, iniciando com a introdução, 

mostrada neste primeiro capítulo, seguida de uma revisão bibliográfica e um estudo de 

caso e concluindo com as considerações finais.  

 Na introdução o tema do trabalho é apresentado a partir de um panorama atual 

sobre a exploração dos recursos do planeta. Na sequência é feita uma breve explicação 

sobre o que é um sistema de aproveitamento de água da chuva e, também, são 

mencionados alguns exemplos desses sistemas que já foram implementados no Brasil 

e no mundo. Em seguida, são apresentados o objetivo que se pretende alcançar com 

este trabalho, a justificativa para escolha do tema, a metodologia empregada e, por fim, 

a estrutura do trabalho. 

 No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre aproveitamento de 

água da chuva. Inicialmente, é exposta a legislação nacional e internacional direcionada 

para o aproveitamento de água da chuva. Em seguida, são apresentados os 

componentes do sistema de captação de água da chuva e descritos os 6 métodos de 

dimensionamento para reservatórios que são recomendados pela NBR 15527/2007. Por 

fim, é discutida a qualidade da água da chuva em diferentes pontos do sistema e são 

expostos os parâmetros de qualidade que devem ser atendidos, de acordo com a 

mesma norma. 

 No terceiro capítulo é apresentado o estudo de caso em que será feita uma 

análise comparativa dos 6 métodos de dimensionamento para um reservatório a ser 

implantado no Bloco D do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Neste capítulo são identificados os dados necessários para o dimensionamento 

do reservatório.  

 No quarto e último capítulo são descritas as considerações finais deste trabalho. 

 E por fim, são apresentadas as referências bibliográficas deste trabalho. 
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2 Aproveitamento de Água de Chuva 
 

 

2.1 Legislação no Brasil e Internacional 

2.1.1 Legislação no Brasil 

Segundo Souza (2015) o Brasil não possui uma lei específica para o aproveitamento 

de águas de chuva. Cabe a cada estado e município instituírem leis sobre a captação 

de água pluvial.  

Oliveira (2007) descreve que a cidade de São Paulo foi pioneira quando, em janeiro 

de 2002, aprovou a Lei nº 13.276 que tornou obrigatória a construção de reservatórios 

para armazenamento de águas pluviais para áreas impermeabilizadas superiores a 500 

m², seja em reformas ou em novas construções. Porém, é importante notar que o 

objetivo principal até então seria o de evitar enchentes urbanas e não a captação e o 

aproveitamento de água de chuva. Na referida lei, apenas foi citada a possibilidade de 

dar um destino a essa água para um fim não potável.  

Em 18 de setembro de 2003, no município de Curitiba, foi criada a Lei Nº 10.785, 

que regulamenta a criação do Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas 

Edificações - PURAE. Este programa tem como objetivo instituir medidas que induzam 

a utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações, assim 

como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água 

(DORNELLES, 2012).    

No mesmo ano, foi criada a Lei nº.6.345/2003 na cidade de Maringá no Paraná, que 

instituiu o Programa de Reaproveitamento de Águas de Maringá, com a finalidade de 

diminuir a demanda de água no município e aumentar a quantidade de água disponível 

para a população. Para isso, orientou-se que fosse instalado um sistema de 

armazenagem de água da chuva (SOUZA, 2015). 
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Em 2004, foi a vez de outro grande centro urbano incluir o tema água de chuva em 

sua esfera político-ambiental: o Rio de Janeiro. Muito semelhante à Lei nº 13.276, de 

São Paulo, o Decreto nº. 23.940/2004, exige a retenção de água da chuva em 

reservatórios para os empreendimentos que apresentarem áreas impermeabilizadas 

acima de 500 m². O objetivo é ajudar na prevenção de inundações na cidade do Rio de 

Janeiro. A água poderá ser retida temporariamente para posterior escoamento para a 

rede de drenagem ou ser aproveitada para lavagem de veículos, rega de jardins e 

lavagem de calçadas. O cumprimento do Decreto é condição para a emissão do "habite-

se" (OLIVEIRA, 2007; SOUZA, 2015). 

De acordo com Oliveira (2007), no Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº. 4.393 de 16 

de setembro de 2004, obriga as empresas projetistas e de construção civil a prover 

coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para água de chuva em projetos de 

empreendimentos residenciais que abriguem mais de 50 famílias ou nos de 

empreendimentos comerciais com mais de 50 m² de área construída, em todo o Estado.  

Também no Estado do Rio de Janeiro existe a Lei nº 4.248/2003 que institui o 

Programa de Captação de Águas Pluviais que tem como finalidade oferecer, aos 

habitantes das cidades do Estado do Rio de Janeiro, educação e treinamento visando 

a captação de água da chuva, permitindo que as pessoas se conscientizem da 

importância do ciclo das águas (SILVA, 2014). 

Em 2007 foi publicada a norma técnica específica para o aproveitamento de água 

da chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, a NBR 15527. A 

mesma é utilizada como referência e fornece requisitos para a instalação deste sistema, 

parâmetros de qualidade da água, manutenção do sistema e 6 métodos de 

dimensionamento de reservatórios de água da chuva: Método de Rippl, Método de 

Simulação, Método Azevedo Neto, Método Prático Alemão, Método Prático Inglês e 

Método Prático Australiano. Além disso, a Norma Brasileira 15527:2007 destaca que 

para a concepção do projeto de sistema de captação de água da chuva também devem 
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ser atendidas as normas técnicas NBR 5626:1998 de instalação predial de água fria e 

a NBR 10844:1989 de instalações prediais de águas pluviais (ABNT, 2007). 

2.1.2 Legislação Internacional 

 Segundo Souza (2015) na Alemanha existe a norma DIN 1989 que é destinada à 

instalação de sistemas de captação de água da chuva em residências, estabelecimentos 

comerciais, indústrias e instituições públicas para uso não potável. Ela contém 

especificações para o planejamento, a instalação, a operação e a manutenção do 

sistema de uso de água de chuva.  

Tomaz (2015), descreve que o regulamento do governo metropolitano de Tokyo de 

1984 obriga que toda a edificação com área construída acima de 30.000 m² ou quando 

o prédio usar mais de 100 m³/dia de água não potável, que seja feito o aproveitamento 

da água de chuva e da água servida.   

Na França, em 19 de novembro de 2006 foi aprovada a emenda número 169 que 

autoriza o uso da água de chuva para fins não potáveis. A justificativa foi o uso das 

águas de chuvas pelos alemães, austríacos, belgas, holandeses e suíços (TOMAZ, 

2015). 

 

2.2 Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva 

De acordo com Dalsenter (2016) a captação de água da chuva para posterior 

consumo é uma medida de uso eficiente de água. Fazer uso de água da chuva permite 

não só poupar água potável como também poupar a energia necessária para o 

tratamento e transporte da mesma. Além disso, o sistema de aproveitamento de água 

da chuva permite a prevenção de alagamentos uma vez que uma parcela da água a ser 

captada pelos sistemas de drenagem públicos estará sendo captada e armazenada para 

depois ser consumida. 
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O sistema de aproveitamento de água de chuva consiste na captação, 

armazenamento e posterior utilização da água precipitada sobre as superfícies 

impermeáveis de uma edificação, que normalmente é o telhado. Em geral, a água da 

chuva não é potável, devido à sua acidez e à presença de metais pesados, sendo 

necessário um tratamento específico para que a mesma esteja própria para o consumo 

humano. Para o consumo não potável a água poderá ser utilizada para descargas de 

vasos sanitários, rega de jardins e lavagens de roupa, pisos e carros. (DALSENTER, 

2016; MAY, 2004). 

Segundo Tomaz (2015) os principais componentes de um sistema de captação de 

água da chuva são os seguintes: área de captação, calhas e condutores, First Flush, 

peneira e reservatório. Na Figura 10 é possível observar um exemplo de sistema de 

captação com todos os componentes citados. 

 

 

 

Figura10: Sistema de captação de água da chuva com reservatório de autolimpeza 

Fonte: Tomaz apud May (2004) 

 

 

Figura 2111: Área de captação – telhadoFigura 2112: Sistema de captação de água da chuva 

com reservatório de autolimpeza 

Fonte: Tomaz apud May (2004) 

 

 

Figura 2113: Área de captação – telhado 
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2.2.1 Área de Captação: 
 

 Segundo Oliveira, et al. (2014), as áreas de captação de água da chuva são 

geralmente os telhados das edificações, podendo também ser lajes ou pisos. É mais 

comum que estas áreas de captação sejam os telhados, dado que as lajes e pisos 

podem sofrer influência direta de tráfego de pessoas e veículos. Além disso, com a 

captação em telhados é possível que a água atinja o reservatório de armazenamento 

apenas por gravidade, facilitando o projeto.  

Os telhados podem ser de telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento, telhas de 

zinco, telhas ferro galvanizado, telhas de concreto armado, telhas de plásticos ou até 

telhado plano revestido com asfalto, por exemplo. Além disso, o telhado pode ter 

inclinação ou ser plano (TOMAZ, 2015). 

Segundo Silva (2014) atualmente tem sido muito utilizado o telhado verde, um 

tipo de cobertura que tem como vantagem a diminuição da poluição ambiental e a 

melhoria do conforto térmico na edificação. 

Nas Figuras 11, 12 e 13 é possível visualizar os 3 tipos de áreas de captação 

descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Área de captação – telhado 

Fonte: Waterfall (2002) apud May (2004) 

 

Figura 2345: Área de captação – lajeFigura 2346: Área de captação – telhado 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

Figura 2347: Área de captação – laje 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 
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 De acordo com May (2004), a quantidade de água de chuva que pode ser 

armazenada está relacionada à área de captação, à precipitação atmosférica do local e 

ao coeficiente de runoff.  

 Pela NBR 15527 a área de captação a ser considerada para dimensionamentos 

é a área, em metros, projetada na horizontal da superfície impermeável da cobertura 

aonde a água da chuva é captada (ABNT, 2007). 

 Segundo Tomaz (2015) há uma variação entre o volume de água precipitado e 

o volume que será coletado. O coeficiente de runoff ou coeficiente de escoamento 

superficial, é a relação entre o volume de água de chuva que escoa superficialmente e 

o volume total de água precipitada no telhado, que irá variar de acordo com a superfície. 

Figura 12: Área de captação – laje 

Fonte: Waterfall (2002) apud May (2004) 

 

 

Figura 2579: Área de captação – telhado e pisoFigura 2580: Área de captação – laje 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

Figura 2581: Área de captação – telhado e piso 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 2582: Reservatório de autolimpeza com torneira boiaFigura 2583: Área de captação – 

telhado e pisoFigura 2584: Área de captação – laje 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

Figura 2585: Área de captação – telhado e pisoFigura 2586: Área de captação – laje 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

Figura 2587: Área de captação – telhado e piso 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 2588: Reservatório de autolimpeza com torneira boiaFigura 2589: Área de captação – 

telhado e piso 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

Figura 13: Área de captação – telhado e piso 

Fonte: Waterfall (2002) apud May (2004) 

 

 

 

Figura 2812: Reservatório de autolimpeza com torneira boiaFigura 2813: Área de captação – 

telhado e piso 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 2814: Reservatório de autolimpeza com torneira boia 

Fonte: Dacach apud May (2004) 

 

Figura 2815: Sistema de grade localizada sobre a calhaFigura 2816: Reservatório de 

autolimpeza com torneira boiaFigura 2817: Área de captação – telhado e piso 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 2818: Reservatório de autolimpeza com torneira boiaFigura 2819: Área de captação – 
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Essa perda de água pode estar relacionada à evaporação após o contato com o telhado, 

à absorção de água pelo material, à limpeza do telhado, dentre outras perdas. Na Tabela 

1, é possível observar alguns valores para o coeficiente de runoff para diferentes 

materiais empregados na superfície de captação. 

Tabela 1: Coeficientes de runoff médios 

Fonte: Tomaz (2015) 

 

2.2.2 Calhas e Condutores: 
 

 Para captação e condução da água de chuva são necessárias calhas 

(horizontais) e condutores de águas pluviais (verticais e horizontais) (TOMAZ, 2015).  

 De acordo com a Norma 10844 as calhas devem, sempre que possível, ser 

fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo desta. A 

inclinação das calhas deve ser uniforme e com valor mínimo de 0,5%. As mesmas 

podem ser feitas de chapas de aço galvanizado, folhas de flandres, chapas de cobre, 

aço inoxidável, alumínio, fibrocimento PVC rígido, fibra de vidro concreto ou alvenaria 

(ABNT, 1989). Segundo Oliveira, et al. (2014), as seções das calhas podem possuir as 

mais variadas formas, dependendo das condições impostas pela arquitetura e pelos 

materiais empregados na confecção das mesmas. 

 Os condutores verticais devem ser projetados, sempre que possível em uma 

única prumada. Quando houver necessidade de desvio, devem ser utilizadas curvas de 

90° de raio longo ou curvas de 45° e devem ser previstas peças de inspeção. Estes 
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condutores podem ser colocados internamente ou externamente ao edifício, 

dependendo de considerações de projeto, do uso e da ocupação do edifício e do 

material dos condutores. O diâmetro mínimo de seção circular é de 70mm. Nos 

condutores verticais, devem ser empregados tubos e conexões de ferro fundido, 

fibrocimento, PVC rígido, aço galvanizado, cobre, chapas de aço galvanizado, folhas de 

flandres, chapas de cobre, aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro (ABNT, 1989). 

 Os condutores horizontais assim como as calhas também devem ser projetados 

com declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. Nos mesmos devem ser 

empregados tubos e conexões de ferro fundido, fibrocimento, PVC rígido, aço 

galvanizado, cerâmica vidrada, concreto, cobre ou alvenaria. A ligação entre condutores 

verticais e horizontais deve ser sempre feita com curva de raio longo, com inspeção ou 

caixa de areia (ABNT, 1989). 

 Para o dimensionamento tanto das calhas como dos condutores deve ser 

seguida a Norma Brasileira de Instalações prediais de águas pluviais, a NBR 10844 

(ABNT, 1989). 

2.2.3 First Flush (Descarte da Primeira Chuva): 
 

 É aconselhável que no processo de coleta de água da chuva, a primeira água 

que cair na cobertura seja descartada pois a mesma apresenta um alto grau de 

contaminação, devido ao transporte de ácidos, microrganismos e outros poluentes 

atmosféricos. (VASCONCELLOS, 2007 apud OLIVEIRA, et al., 2014). De acordo com 

Tomaz (2015), a primeira chuva pode ser removida automaticamente através de 

dispositivos de autolimpeza ou manualmente com do uso de tubulações de desvio do 

reservatório. A NBR 15527 recomenda que tal dispositivo seja automático (ABNT, 2007). 

 Segundo May (2004) existem diversos tipos de dispositivos para autolimpeza. 

Um deles é o reservatório de autolimpeza munido de uma boia de nível que funciona da 

seguinte forma: ao iniciar a chuva, a água irá escoar pela calha e em seguida pelo 
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condutor vertical, chegando ao reservatório de autolimpeza. Este reservatório de 

autolimpeza irá encher até que o nível d’água atinja a posição limite, o que implica no 

fechamento automático da torneira boia. Apenas a partir desse momento, a água será 

encaminhada para o reservatório de água da chuva, para então poder ser consumida. 

Quando a chuva cessar, deverá ser aberto o registro de descarte de água do 

reservatório de autolimpeza para que o mesmo retorne às condições de funcionamento. 

Na figura 14, é possível observar o esquema do reservatório de autolimpeza com 

torneira boia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Tomaz (2015) o volume do reservatório de autolimpeza é calculado 

através da área de telhado e do volume de água necessário para realizar a limpeza da 

cobertura. Na Flórida, o volume do reservatório de autolimpeza deve ter capacidade 

para 0,4 L/m² de telhado. Já Dacach (1990) apud May (2004) considera que o 

reservatório de autolimpeza deve ter capacidade de 0,8 a 1,5 L/m² de telhado. 

 A NBR 15527:2007 recomenda o descarte de 2mm da precipitação inicial, 

quando não houverem dados suficientes para o dimensionamento do reservatório de 

autolimpeza (ABNT, 2007). 

Figura 14: Reservatório de autolimpeza com torneira boia 

Fonte: Dacach (1990) apud May (2004) 

 

Figura 3036: Sistema de grade localizada sobre a calhaFigura 3037: Reservatório de 

autolimpeza com torneira boia 

Fonte: Dacach apud May (2004) 

 

Figura 3038: Sistema de grade localizada sobre a calha 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 3039: Reservatório em relação ao terrenoFigura 3040: Sistema de grade localizada 

sobre a calhaFigura 3041: Reservatório de autolimpeza com torneira boia 

Fonte: Dacach apud May (2004) 

 

Figura 3042: Sistema de grade localizada sobre a calhaFigura 3043: Reservatório de 

autolimpeza com torneira boia 

Fonte: Dacach apud May (2004) 
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2.2.4 Peneira: 
  

 Segundo May (2004) para evitar que ocorram entupimentos nos condutores o 

sistema deve conter peneiras, que retenham folhas e galhos ou outros materiais em 

suspensão. Filtros, telas e grelhas poderão ser utilizadas na saída da calha, ao longo 

da mesma ou ainda na entrada de água do reservatório de autolimpeza. Na figura 15 é 

possível observar a utilização de uma grade ao longo da calha, evitando a entrada de 

folhas. 

 

 

 

 

 A NBR 15527 sugere que as grades e telas utilizadas no sistema atendam à 

Norma técnica 12213 – Projeto de captação de água de superfícies para abastecimento 

público. Segundo a NBR 12213 em cursos de água sujeitos a regime torrencial e quando 

corpos flutuantes de grandes dimensões possam causar danos às instalações de grades 

finas ou telas, deve ser prevista a instalação de uma grade grosseira. As grades 

grosseiras devem ser colocadas no ponto de admissão de água na captação, seguidas 

pelas grades finas e pelas telas. O espaçamento entre barras paralelas deve ser de 7,5 

cm a 15 cm para a grade grosseira, e de 2 cm a 4 cm para a grade fina. As telas devem 

ter de 8 a 16 fios por decímetro. As barras e os fios que constituem as grades e telas 

devem ser de material anticorrosivo ou protegidos por tratamento adequado (ABNT, 

2007; ABNT, 1992). 

 

Figura 15: Sistema de grade localizada sobre a calha 

Fonte: Waterfall (2002) apud May (2004) 

 

 

 

Figura 3230: Reservatório em relação ao terrenoFigura 3231: Sistema de grade localizada 

sobre a calha 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 3232: Reservatório em relação ao terreno 

Fonte: Reckziegel apud Oliveira, Christmann e Pierezan (2014) 

 

Tabela 52: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveisFigura 

3233: Reservatório em relação ao terrenoFigura 3234: Sistema de grade localizada sobre a 

calha 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 

 

 

 

Figura 3235: Reservatório em relação ao terrenoFigura 3236: Sistema de grade localizada 

sobre a calha 

Fonte: Waterfall apud May (2004) 
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2.2.5 Reservatório: 
 

 De acordo com May (2004) o reservatório tem a função de armazenar a água de 

chuva captada pela cobertura.  

 Segundo Oliveira, et al. (2014) os reservatórios poderão ser apoiados, semi 

apoiados, enterrados ou elevados, como pode ser observado na Figura 16. E em relação 

aos materiais os reservatórios poderão ser de concreto armado, alvenaria de tijolos 

comuns, alvenaria de bloco armado, aço, plásticos e poliéster, por exemplo (TOMAZ 

2015). 

  

 

 

 

  

 

  

 Para evitar que haja a proliferação de microorganismos, o reservatório deverá 

estar situado em um local protegido da luz do sol e calor. Além disso, deverá ser 

efetuada uma limpeza do reservatório pelo menos uma vez por ano (MAY, 2004). 

  De acordo com Oliveira, et al. (2014) quando os pontos de utilização estiverem 

em cotas superiores à do nível de água do reservatório principal, poderão ser utilizadas 

bombas e sistemas de pressurização. No entanto, deve-se priorizar a utilização de 

Figura 16: Reservatório em relação ao terreno 

Fonte: Reckziegel (2010) apud Oliveira, et al. (2014) 

 

Tabela 131: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveisFigura 

3377: Reservatório em relação ao terreno 

Fonte: Reckziegel apud Oliveira, Christmann e Pierezan (2014) 

 

Tabela 132: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3378: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 133: Parâmetros de 

qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveisFigura 3379: Reservatório em 

relação ao terreno 

Fonte: Reckziegel apud Oliveira, Christmann e Pierezan (2014) 

 

Tabela 134: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveisFigura 

3380: Reservatório em relação ao terreno 

Fonte: Reckziegel apud Oliveira, Christmann e Pierezan (2014) 
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reservatórios elevados para que a água chegue aos pontos de consumo apenas através 

da gravidade, aumentando a eficiência energética do sistema. 

 No reservatório deverá ser instalado um extravasor (ladrão), evitando o seu 

transbordamento. É recomendado que na saída desse extravasor seja colocada uma 

grade para evitar a entrada de pequenos animais (TOMAZ, 2015). 

 Além disso, pela NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água 

para abastecimento público, o reservatório deverá apresentar pelo menos uma abertura 

de inspeção, com dimensão mínima de 0,60 m, fechada com tampa inteiriça, dotada de 

dispositivo de travamento. O reservatório também deverá possuir ventilação para a 

entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela que limite a entrada de poeira 

(ABNT, 1994). 

 De acordo com a NBR 15527 o volume não aproveitável de água pode ser 

lançado na rede de galerias de águas pluviais, na via pública ou ser infiltrado total ou 

parcialmente, desde que não haja perigo de contaminação do lençol freático, a critério 

da autoridade local competente (ABNT, 2007). 

 Também segundo a Norma técnica 15527, o sistema de distribuição de água 

deve ser independente do sistema de água potável, não permitindo a conexão cruzada. 

Dessa forma, os reservatórios de distribuição de água potável e de água da chuva 

também deverão ser separados (ABNT, 2007).  

 Amorim e Pereira (2008) descrevem que para o dimensionamento do 

reservatório deve ser feito um levantamento dos seguintes dados: precipitação do local, 

área de captação, coeficiente de escoamento superficial ou runoff e demanda de água 

não potável. Os dados de precipitação local podem ser obtidos por meio de postos 

pluviométricos da região. A área de captação será a área da cobertura da edificação. O 

coeficiente de runoff será determinado pela Tabela 1, em função do material da 

superfície de captação. Já a demanda de água não potável pode ser obtida mediante a 
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determinação do consumo de água nos dispositivos que passarão a utilizar água da 

chuva após a implantação do sistema, como mostra a Equação 1: 

D(t) = ( ca x fa(t) )                                                                                               (Eq. 1) 

 

Onde: 

D(t) = Volume de demanda de água não potável a ser utilizada pelo dispositivo no 

período t (m³); 

ca = Consumo de água no acionamento do dispositivo(m³); 

fa(t) = Frequência de uso do dispositivo no período t; 

 Para que a demanda de água da chuva seja atendida, o reservatório não pode 

permanecer um longo período ocioso e não pode provocar o desperdício de água 

(AMORIM, PEREIRA, 2008). 

 De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), o dimensionamento dos 

reservatórios pode ser feito através de 6 métodos: Método de Rippl, Método da 

Simulação, Método Azevedo Neto, Método Prático Alemão, Método Prático Inglês e 

Método Prático Australiano. Os mesmos serão descritos a seguir: 

2.2.5.1 Método de Rippl: 
 

 Segundo Souza (2015), este método, também chamado de Método do Diagrama 

de Massas, foi desenvolvido no final do século XIX. O mesmo foi muito utilizado no 

estudo da hidrologia e, posteriormente, adaptado para o aproveitamento de água da 

chuva.  

 O Método de Rippl consiste na determinação do volume com base na área de 

captação e na precipitação registrada, considerando que nem toda a água precipitada 

seja coletada. Tal volume é então correlacionado ao consumo mensal da edificação, 
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que pode ser constante ou variável (AMORIM, PEREIRA, 2008). Para Tomaz (2015) o 

método fornece o valor máximo do volume do reservatório, sendo muito utilizado em 

regiões aonde há variações grandes entre as precipitações médias mensais. 

Geralmente o método proporciona um superdimensionamento do reservatório, mas é 

indicada a sua utilização para a verificar o limite superior do volume do reservatório de 

acumulação de água da chuva. 

 Campos (2004) apud Amorim e Pereira (2008) afirma que quanto menor for o 

intervalo nos dados pluviométricos maior será a precisão do dimensionamento, sendo a 

utilização de dados diários o recomendado. No entanto, caso haja a ausência de dados, 

a utilização de valores mensais também apresenta resultados satisfatórios, além de 

tornar o procedimento de cálculo menos trabalhoso. Além disso, quanto maior for o 

período de coleta de dados, mais eficiente será o dimensionamento. 

 Para o cálculo do reservatório através do método devem ser seguidas as 

Equações 2, 3 e 4 a seguir: 

Q(t) = P(t) x A x C                                                                                       (Eq. 2) 

S(t) = D(t) – Q(t)                                                                                           (Eq. 3) 

V = Ʃ S(t), somente para valores de S(t) > 0, sendo que Ʃ D(t) < Ʃ Q(t)     (Eq. 4) 

 

Onde: 

Q(t) = Volume de chuva aproveitável no período t (m³); 

P(t) = Precipitação média no período t (m); 

A = Área de captação (m²); 

C = Coeficiente de escoamento superficial; 

D(t) = Volume da demanda a ser atendida no período t (m³); 
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S(t) = Volume de água no reservatório no período t. Os valores negativos indicaram um 

excesso de água e os valores positivos indicam que o volume de demanda é superior 

ao volume de água disponível; 

V = Volume máximo do reservatório (m³). Corresponde às diferenças acumuladas do 

volume de demanda pelo volume de chuva, considerando somente os valores positivos.  

 Para este método é admitida a hipótese de que o reservatório está inicialmente 

cheio (TOMAZ, 2015). 

 

2.2.5.2 Método da Simulação: 
 

 De acordo com Paes (2015) este método é desenvolvido a partir de um volume 

estimado para o reservatório, que se considera inicialmente cheio. O volume de água 

no reservatório em um período será relacionado ao volume de água disponível no 

período anterior, o qual se limita pela capacidade máxima do reservatório estimado. Por 

último, é feita uma comparação entre os valores obtidos para cada período e o volume 

estipulado no começo. Se os valores obtidos forem inferiores ao estipulado o 

dimensionamento está aferido. Caso contrário, o reservatório deverá ser 

redimensionado. Neste método a evaporação da água não deve ser levada em conta. 

Seguem as Equações 5 e 6 a serem utilizadas: 

Q(t) = P(t) x A x C                                                                                              (Eq. 5) 

S(t) = Q(t) + S(t-1) – D(t), sendo que 0 ≤ S(t) ≤ V                                                (Eq. 6) 

 

Onde: 

Q(t) = Volume de chuva no período t; 

P(t) = Precipitação média no período t (m); 
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A = Área de captação (m²); 

C = Coeficiente de escoamento superficial; 

S(t) = Volume de água no reservatório no período t; 

S(t-1) = Volume de água no reservatório no período t - 1; 

D(t) = Volume da demanda a ser atendida no período t (m³); 

V = Volume do reservatório fixado. 

 Para este método, de acordo com ABNT (2007), é indicado que os cálculos 

sejam feitos na escala mensal e são admitidas as hipóteses de que o reservatório está 

cheio no início da contagem do tempo t e os dados históricos são representativos para 

as condições futuras (ABNT, 2007). 

 

2.2.5.3 Método Azevedo Neto: 
 

 Rupp e Ghisi (2011) apud Souza (2015) descrevem que este é um método 

empírico brasileiro desenvolvido em 1991 para abastecer comunidades com população 

inferior a 5.000 habitantes. Neste método o volume do reservatório é obtido com a 

aplicação de um fator de 4,2% sobre o produto da precipitação, área de captação e 

quantidade de meses com pouca chuva ou seca, como pode ser visto na Equação 7 a 

seguir:  

V = 0,042 x P x A x T                                                                                       (Eq. 7) 

 

Onde: 

P = Precipitação média anual (mm); 

T = Número de meses de pouca chuva ou seca (precipitação menor que 100mm); 
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A = Área de captação (m²); 

V = Volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório (L). 

 

2.2.5.4 Método Prático Alemão: 
 

 Segundo a norma 15527 (2007) este também é um método empírico. No Método 

Prático Alemão o volume do reservatório é determinado pelo menor valor entre 6 % do 

volume anual de precipitação aproveitável e 6 % do volume anual de consumo, como 

pode ser observado na Equação 8, a seguir: 

Vadotado = mín (V ; D) x 0,06                                                                             (Eq. 8) 

 

Onde: 

V = Volume aproveitável de água da chuva anual (L); 

D = Demanda anual de água não potável (L); 

Vadotado = Volume de água do reservatório (L).  

 

2.2.5.5 Método Prático Inglês: 
 

 De acordo com Paes (2015) este é mais um método empírico e o volume do 

reservatório é determinado por 5% do produto da precipitação anual e área de captação, 

conforme a Equação 9: 

V = 0,05 x P x A                                                                                               (Eq. 9) 

 

Onde: 

P = Precipitação média anual (mm); 
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A = Área de captação (m²); 

V = Volume de água aproveitável e volume de água da cisterna (L). 

 

2.2.5.6 Método Prático Australiano: 
 

 No Método Prático Australiano o volume de chuva mensal é obtido pela Equação 

10 e o volume de água da chuva no reservatório no final de um período é determinado 

pela equação 11. O cálculo do volume do reservatório é realizado por tentativas até que 

sejam utilizados valores que tenham confiabilidade entre 90% e 99%. A confiabilidade 

é a medida a partir do número de meses em que o volume de água no reservatório não 

supriu a demanda e do número total de períodos, como pode ser observado nas 

Equações 12 e 13 (PAES, 2015). 

Q(t) = A x C x (P(t) – I)                                                                                       (Eq. 10) 

V(t) = V(t-1) + Q(t) – D(t)                                                                                       (Eq. 11) 

Pr = Nr / N                                                                                                         (Eq. 12) 

Confiança = 1 - Pr                                                                                             (Eq. 13) 

 

Onde:  

A = Área de captação (m²); 

C = Coeficiente de escoamento superficial, geralmente 0,8; 

P = Precipitação média no mês t (mm); 

I = Interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação, 

geralmente 2mm; 

Q(t) = Volume produzido pela água da chuva no mês t (m³); 
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V(t) = Volume de água que está no tanque no fim do mês t (m³); 

V(t-1) = Volume de água que está no tanque no início do mês t (m³); 

D(t) = Demanda no mês t (m³); 

Pr = falha; 

Nr = Número de meses em que o reservatório não atendeu à demanda; 

N = Número de meses considerados, geralmente 12 meses. 

 Para este método é admitida a hipótese de que o reservatório está vazio no 

primeiro mês. Além disso, quando (V(t-1) + Q(t) – D(t)) < 0, então o V(t) = 0 (ABNT, 2007). 

 

2.3 Qualidade da Água da Chuva 
 

 Para Tomaz (2015) a qualidade da água da chuva pode ser analisada em 4 

diferentes pontos, que constam no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Pontos de análise da qualidade da água da chuva 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo Tomaz (2015) 

Água da chuva atmosférica, que é a água antes de atingir a 

superfície de captação; 

Água após escoar pela superfície de coleta, também conhecida 

como água de lavagem do telhado; 

Água do reservatório, que é a que está dentro do mesmo; 

E água no ponto de utilização; 
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2.3.1 Água da Chuva Atmosférica: 
 

 De acordo com May (2004) a qualidade da água da chuva neste ponto vai 

depender das partículas presentes na atmosfera da localidade. As impurezas presentes 

na água da chuva estão relacionadas com as atividades predominantes na região.  

 Segundo Telles e Costa (2010) nas proximidades do oceano, a água da chuva 

apresenta elementos como o sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio em 

concentrações proporcionais às encontradas na água do mar. Nas regiões distantes da 

costa, adentrando os continentes, estão presentes na água da chuva elementos de 

origem terrestre como partículas de solo que podem conter sílica, alumínio e ferro e 

elementos de origem biológica como o nitrogênio, fósforo e enxofre.  

 Ainda segundo Telles e Costa (2010) em centros urbanos e polos industriais, 

ocorrem alterações nas concentrações naturais da água da chuva devido aos poluentes 

do ar, como o dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, chumbo, zinco, dentre outros.  

 Tomaz (2015) afirma que a água da chuva sempre apresenta um pH ácido, que 

se encontra em torno de 5,0. No entanto, em regiões poluídas esse valor pode chegar 

a 3,5 quando há as chamadas chuvas ácidas. Estas chuvas são ocasionadas pela 

reação da água com gases como o dióxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de 

nitrogênio, que formam ácidos diminuindo ainda mais o pH da água da chuva. 

 

2.3.2 Água após escoar pela Superfície de Coleta: 
 

 Oliveira (2007) menciona que a água da chuva ao passar pela superfície de 

captação tem, na maioria das vezes, a sua qualidade deteriorada. Esta água além de 

conter as impurezas da atmosfera, arrasta as partículas depositadas na superfície de 

cobertura como poeiras, folhas de árvores, fezes de pássaros ou até revestimentos da 
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cobertura. Dessa forma, é importante que seja feito o descarte da primeira água que cai 

na superfície de coleta, como dito anteriormente. 

 A escolha do material de cobertura também é importante, dado que dependendo 

do material escolhido, a contaminação poderá ser ainda maior (TOMAZ, 2015). 

 

2.3.3 Água do Reservatório: 
 

 Segundo Oliveira (2007) a qualidade da água no reservatório poderá estar 

comprometida devido à sedimentação de material sólido no fundo e à proliferação de 

algas e bactérias, oriundas da presença de matéria orgânica e provável penetração de 

luz solar no reservatório. Com isso, alguns cuidados devem ser tomados, como evitar a 

entrada de luz do sol no reservatório, fechando sempre a tampa de inspeção e fazer a 

limpeza e desinfecção do reservatório pelo menos uma vez por ano.  

 Para Telles e Costa (2010) dependendo da sua finalidade, a água da chuva pode 

necessitar de um tratamento como a sedimentação simples, filtração e cloração, ou até 

tratamentos em níveis mais avançados como a utilização de raios ultravioletas ou ozônio 

que serão avaliados de acordo com o seu custo-benefício. 

 Em caso de haver suspeitas de contaminação, o mais comum é que se adicione 

uma solução de cloro gasoso, hipoclorito de sódio a 10% ou água sanitária a 2% para a 

desinfecção da água. Esse tratamento é realizado para fins não potáveis (AMORIM e 

PORTO, 2001 apud OLIVEIRA, 2007). 

 Conforme consta na NBR 15527 é importante destacar que o sistema não 

potável resultante de água da chuva não pode de maneira alguma ser misturado ao 

sistema de água potável da edificação (ABNT, 2007). 
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2.3.4 Água no Ponto de Utilização: 
 

 No ponto de utilização a água deve atender aos parâmetros de qualidade de 

acordo com a utilização prevista, conforma consta na NBR 15527 (ABNT, 2007).  

 Segundo Telles e Costa (2010) os parâmetros irão indicar as principais 

características físicas, químicas e biológicas da água a ser destinada para um dado uso. 

As caraterísticas físicas estão relacionadas aos sólidos presentes na água e são 

comumente tidas como de menor importância por envolverem aspectos de ordem 

estética e subjetiva, como cor, sabor, turbidez, odor e temperatura. As caraterísticas 

químicas referem-se às substâncias dissolvidas que podem causar alterações nos 

valores de parâmetros como pH, alcalinidade, acidez, dureza, ferro e manganês, 

cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, matéria orgânica e inorgânica. E as 

características biológicas, por sua vez, referem-se à parte viva da água analisada 

através da microbiologia que revela a presença de organismos como bactérias, algas, 

fungos, protozoários, vírus e helmintos. 

 Segundo a NBR 15527 (2007), as águas de chuva podem ser utilizadas após 

tratamento adequado para usos não potáveis, como por exemplo, descargas em bacias 

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

de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e usos industriais. Para usos 

mais restritos não potáveis, a norma recomenda que sejam utilizados os valores para 

os parâmetros de qualidade descritos na Tabela 2 a seguir:  
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A descrição de cada um dos parâmetros da Tabela 2 será descrita a seguir: 

2.3.4.1 Coliformes: 

 Segundo Souza (2015) este é um parâmetro biológico composto por 

microrganismos. Apesar de a maioria dos microrganismos não ser patogênica, quando 

estão presentes na água sinalizam uma possível contaminação por esgoto. Os 

coliformes estão divididos em coliformes totais e coliformes fecais ou termotolerantes. 

 Os coliformes totais são bactérias gram-negativos, aeróbio ou anaeróbios 

facultativos tendo como exemplos os gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e 

Klebisiela. Os coliformes fecais ou termotolerantes estão presentes no trato intestinal. A 

principal bactéria desde grupo utilizada como indicador de qualidade da água é a 

Escherichia coli, por ser encontrada em fezes humanas ou de animais homeotérmicos 

(SOUZA, 2015). 

Tabela 2: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3477: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 207: Parâmetros de 

qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3478: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 3479: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 3480: Localização do 

Centro de Tecnologia da UFRJTabela 208: Parâmetros de qualidade de água de chuva para 

usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3481: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 209: Parâmetros de 

qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3482: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Tabela 210: Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3483: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 211: Parâmetros de 

qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3484: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 3485: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 3486: Localização do 

Centro de Tecnologia da UFRJTabela 212: Parâmetros de qualidade de água de chuva para 

usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 3487: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 213: Parâmetros de 

qualidade de água de chuva para usos restritos não potáveis 

Fonte: NBR 15527 (2007) 

 

Figura 17: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Google Earth (2017) 
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2.3.4.2 Cloro Residual: 

 Os compostos de cloro são utilizados para a desinfecção. Como consta na 

Tabela 2 da Norma 15527, outros processos de desinfecção, além do cloro, também 

podem ser usados, como a aplicação de raio ultravioleta e a aplicação de ozônio. 

 Segundo Bertolo (2006) o cloro é o desinfetante mais comum devido à sua 

eficiência, solubilidade em água, disponibilidade e facilidade de aplicação. No entanto, 

a presença prolongada de cloro em água com matéria orgânica pode causar a formação 

de componentes orgânicos clorados. Dessa forma, sempre que o cloro for utilizado 

como desinfetante, deve ser verificado se todo o material orgânico do reservatório foi 

filtrado. 

2.3.4.3 Turbidez: 

 Souza (2015) descreve que a turbidez é um parâmetro de qualidade físico. A 

turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água 

decorrente das partículas em suspensão. May (2004) descreve que a presença dessas 

partículas provoca a dispersão e absorção da luz, dando à água uma aparência 

nebulosa, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa. 

2.3.4.4 Cor: 

 A cor, assim como a turbidez, é um parâmetro físico, determinado pela alteração 

na aparência da água que se dá pela presença de substâncias dissolvidas ou em 

suspensão, dependendo da quantidade e da natureza do material presente (MAY, 

2004).  

 Segundo Hoffmann, et al. (2014), a cor pode ser medida de duas formas: pela 

cor verdadeira, que deve ser determinada após a filtração para que o fator turbidez não 

interfira no resultado; e pela cor aparente, determinada antes da filtração e da adição de 

qualquer tipo de corante. 
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2.3.4.5 pH: 

 O pH, ou potencial hidrogeniônico, é determinado pela concentração de íons de 

hidrogênio. Este parâmetro é químico e irá indicar se a água é alcalina (pH superior a 

7), ácida (pH inferior a 7) ou neutra (pH igual a 7). Quando a água apresenta um pH 

baixo há uma tendência a acontecer a corrosão, e quando o pH é alto tendem a surgir 

incrustações nas tubulações (HOFFMANN, et al., 2014; SOUZA, 2015). 
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3 Proposta de Implantação de Sistema de 
Aproveitamento de Água de Chuva  

 

  

3.1 Introdução 

 Segundo May (2004) o dimensionamento do reservatório é de extrema 

importância para que a implantação do sistema de aproveitamento de água da chuva 

se viabilize economicamente, sendo o componente mais caro do sistema.  

 No presente estudo de caso será dimensionado um reservatório de 

aproveitamento de água da chuva para usos não potáveis para o Bloco D do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serão comparados os 6 métodos 

de dimensionamento da NBR 15527/2007, para então avaliar a melhor alternativa a ser 

aplicada. Os 6 métodos são os seguintes: Método de Rippl, Método da Simulação, 

Método Azevedo Neto, Método Prático Alemão, Método Prático Inglês e Método Prático 

Australiano. 

 

3.2 Caracterização do Objeto de Estudo 

 O Centro de Tecnologia (CT), é composto pela Escola Politécnica, Escola de 

Química, e por três órgãos suplementares (Coppe, IMA e Nides). Localizado na Ilha do 

Fundão, campus da UFRJ, o CT (Figura 17) é composto por 9 blocos, da letra “A” à letra 

“I”. O Bloco D, cuja entrada é apresentada na Figura 18, será o bloco de estudo do 

presente trabalho. Possuindo 2 (dois) pavimentos o Bloco D abriga os cursos de 

engenharia civil, ambiental e de petróleo. 
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 A captação da água da chuva será feita através da cobertura do Bloco D e a 

água será utilizada para atender apenas às descargas de vasos sanitários e mictórios 

dos banheiros coletivos do 2º andar deste bloco. Foi feita essa restrição quanto aos 

banheiros pelo fato de estudos preliminares provarem que não seria possível atender a 

Figura 18: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3635: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de JaneiroFigura 

3636: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3637: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 277: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 

2015Figura 3638: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de 

JaneiroFigura 3639: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

Figura 17: Localização do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3541: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de JaneiroFigura 

3542: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3543: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 241: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 

2015Figura 3544: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de 

JaneiroFigura 3545: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3546: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de JaneiroFigura 

3547: Entrada do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 3548: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 242: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 

2015Figura 3549: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 
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todos os banheiros do Bloco D. Estes banheiros coletivos são frequentados pelos alunos 

dos cursos de engenharia civil, ambiental e de pós-graduação, não incluindo 

professores e funcionários que se utilizam dos banheiros dos respectivos 

departamentos. 

 Para a obtenção dos dados necessários para o cálculo do reservatório foram 

feitas visitas técnicas, entrevistas a alunos e foram solicitadas plantas de arquitetura. 

 

3.3 Levantamento de Dados 

 Os dados a serem levantados para serem aplicados em cada um dos 6 métodos 

são os seguintes: dados pluviométricos do local de estudo, área de captação, coeficiente 

de runoff e demanda de água não potável. 

3.3.1 Dados Pluviométricos 

 Os registros pluviométricos foram retirados do Sistema Alerta Rio, da Fundação 

Geo-Rio, vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro.  O sistema é composto por um 

conjunto de 33 estações remotas automáticas (Figura 19) que realizam a medição dos 

índices pluviométricos e enviam os dados coletados em intervalos de 15 minutos para 

uma estação central. A estação pluviométrica escolhida foi a da Ilha do Governador, que 

corresponde à estação 08 da Figura 19 e é a mais próxima da Cidade Universitária.  
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 Para a obtenção da precipitação média mensal foram utilizados os dados dos 

Relatórios anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro do ano 2005 até 2015, e 

montada a Tabela 3 a seguir: 

 

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

MÉDIA 

ANUAL 

(mm)

2005 265,8 88,6 112,8 116,6 51,8 30,0 67,6 5,4 49,6 42,0 151,6 150,6 1132,4 94,4

2006 295,4 110,0 38,6 99,0 50,2 19,6 22,8 34,0 89,6 96,8 115,6 95,4 1067,0 88,9

2007 139,2 75,8 11,4 47,6 64,2 35,4 60,2 2,6 12,8 143,0 125,0 151,2 868,4 72,4

2008 166,8 141,2 263,4 101,6 41,2 57,0 34,6 45,0 73,8 62,0 217,4 126,4 1330,4 110,9

2009 253,0 115,8 154,6 112,8 19,8 47,2 55,8 18,6 65,2 201,6 172,2 439,6 1656,2 138,0

2010 181,2 58,2 366,2 320,8 67,8 32,0 51,0 2,4 22,4 108,0 135,6 326,0 1671,6 139,3

2011 105,6 28,2 92,2 142,0 87,8 23,0 7,8 12,8 7,6 108,8 119,2 105,8 840,8 70,1

2012 199,0 76,2 96,2 68,0 91,0 64,4 26,4 13,0 90,8 33,8 88,8 34,8 882,4 73,5

2013 267,2 78,8 249,0 61,6 31,8 25,2 64,2 5,2 59,6 61,6 145,8 188,0 1238,0 103,2

2014 38,6 14,8 101,4 91,8 25,6 36,4 60,4 10,6 18,8 23,2 42,8 66,4 530,8 44,2

2015 44,6 78,4 139,2 52,0 34,6 55,0 13,4 3,2 77,6 13,8 183,2 104,2 799,2 66,6

MÉDIA 

MENSAL 

(mm)

177,9 78,7 147,7 110,3 51,4 38,7 42,2 13,9 51,6 81,3 136,1 162,6 1092,5 91,0

Tabela 3: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3948: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 432: 

Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3949: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 3950: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 3951: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 433: Precipitações da estação 

pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3952: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 434: 

Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3953: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 3954: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 3955: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Figura 19: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 356: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 

2015Figura 3790: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 357: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3791: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 358: 

Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015Figura 3792: 

Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 359: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 

2015Figura 3793: Localização das 33 estações pluviométricas da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Relatório Anual de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio (2015) 

 

Tabela 360: Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3794: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 361: 

Precipitações da estação pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 

(2005 – 2015) 

 

Figura 3795: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 3796: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 3797: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJTabela 362: Precipitações da estação 

pluviométrica da Ilha do Governador de 2005 a 2015 

Fonte: Adaptado de Relatórios Anuais de chuva para a cidade do Rio de Janeiro, GEO – Rio 
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3.3.2 Área de Captação 

 Considerou-se que seria utilizada uma estrutura de prumadas que captasse a 

água de toda a área de cobertura do Bloco D. Para identificar e delimitar esta área foi 

feita uma visita técnica à cobertura do edifício do Bloco D, como pode ser observado na 

Figura 20. O valor da área de captação foi obtido através de uma planta (Figuras 21 e 

22) de implantação do CT disponibilizada pelo Escritório de Planejamento (EPLAN) da 

Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ. Como pode ser observado na Figura 22 a 

área de captação é de, aproximadamente, 3.000 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4138: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJFigura 

4139: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4140: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

 

Figura 4141: Cobertura da edificação do Bloco D (UFRJ) de telhas de amiantoFigura 4142: 

Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJFigura 4143: Cobertura 

do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4144: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJFigura 

4145: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 
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Figura 21: Planta de Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ 

 

Figura 4338: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 4339: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 4340: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4341: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJFigura 

4342: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 4343: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 4344: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJFigura 4345: Planta de 

Implantação do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

Figura 4346: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4347: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJFigura 

4348: Cobertura do Bloco D do Centro Tecnológico da UFRJ 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 

Figura 4349: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 

 

 

Figura 22: Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ 

 

 

Figura 4504: Cobertura da edificação do Bloco D (UFRJ) de telhas de amiantoFigura 4505: 

Dimensões da cobertura do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Escritório de Planejamento do CT – UFRJ (2016) 
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3.3.3 Coeficiente de Runoff 

 A cobertura do edifício é de telhas de amianto, como pode ser visualizado na 

Figura 23. Dessa forma, de acordo com a Tabela 1 o coeficiente de escoamento 

superficial ou coeficiente de runoff poderá ter o seu valor entre 0,8 e 0,9. Para o estudo 

de caso foi escolhido o valor de 0,9. 

 

3.3.4 Demanda de Água Não Potável 

 No estudo de caso os dispositivos que utilizarão água não potável são as 

descargas dos vasos sanitários e mictórios. Dessa forma, para o cálculo da demanda 

de água não potável, em determinado período, foi utilizada a equação 1 especificamente 

para estes aparelhos, obtendo-se a Equação 14: 

Figura 23: Cobertura da edificação do Bloco D (UFRJ) de telhas de amianto 

Fonte: Fotografada pela autora (2017) 

 



  

49 
 

D(t) = ( cv x fv(t) ) + ( cm x fm(t) )                                                                          (Eq. 14) 

 

Onde: 

D(t) = Volume de demanda de água não potável a ser utilizada nas descargas dos 

vasos sanitários e mictórios no período t (m³); 

cv = Consumo de água no acionamento da descarga do vaso sanitário (m³); 

fv(t) = Frequência de uso do vaso sanitário no período t; 

cm = Consumo de água no acionamento do mictório (m³); 

fm(t) = Frequência de uso do mictório no período t; 

 

 Para a determinação do consumo no acionamento de uma descarga de vaso 

sanitário foi verificado o tipo de descarga presente nos banheiros coletivos masculino e 

feminino do Bloco D. Existem as descargas de parede que consomem em média 10 

litros de água e caixas acopladas que consomem 6 litros, quando acionadas. Dado que 

os banheiros coletivos do Bloco D apresentam descargas de parede, foi considerado 

um consumo de 10 litros (0,01 m³) de água não potável para o acionamento de uma 

descarga de vaso sanitário. Já o consumo no acionamento de uma descarga de 

mictório, há a possibilidade da mesma ser automática que consome em média 1 litro de 

água ou manual que consome 2 litros. Como os mictórios dos banheiros coletivos do 

Bloco D apresentam descargas manuais, foi considerado um consumo de 2 litros (0,002 

m³) de água para o acionamento de descarga de mictório. 

 Para o cálculo da frequência de uso dos vasos sanitários e mictórios foi 

considerado um período de um mês, ou seja, o valor obtido é o número de vezes que 

foram acionadas as descargas de vasos sanitários e de mictórios durante um mês. Para 

a determinação destes valores foi necessário obter o número de alunos que frequentam 
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o 2º andar do bloco D durante um mês, separando os homens de mulheres, e o número 

de vezes que cada dessas pessoas vai ao banheiro por dia. 

 Durante a semana, os cursos que têm aulas no 2º pavimento do Bloco D são os 

de engenharia civil e engenharia ambiental, aos sábados há aulas de pós-graduação e 

domingo não há aulas. Foi feito um levantamento do número de alunos inscritos em 

engenharia civil, engenharia ambiental e de pós-graduação, junto à DAEC (Diretoria 

Adjunta de Ensino e Cultura) da Escola Politécnica, obtendo os seguintes valores: 834 

alunos inscritos de engenharia civil, 204 alunos de engenharia ambiental e 150 alunos 

de pós-graduação. 

 Como nem todos os alunos inscritos frequentam a universidade todos os dias e 

muitos deles têm aula em outros blocos do Centro Tecnológico, para obter o número de 

pessoas que frequentam o 2º pavimento do Bloco D durante a semana foi feita uma 

estimativa de que dos alunos inscritos, 85% de engenharia civil e 70% de engenharia 

ambiental estão presentes no bloco D diariamente. Além disso, os valores também 

foram separados em número de homens e mulheres já que os banheiros masculinos 

apresentam mictórios além de vasos sanitários. Também foi estimado que 60% dos 

alunos de civil e de pós-graduação são homens e 40% mulheres e que 30% dos alunos 

de ambiental são homens e 70% mulheres. Os valores obtidos para a frequência diária 

(masculina e feminina) no Bloco D, separando os dias da semana e o final de semana 

constam na Tabela 4: 
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Tabela 4: Alunos que frequentam diariamente o 2º pavimento do Bloco D ao longo da semana 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 De 2ª feira à 6ª feira Sábado 

 Homens Mulheres Homens Mulheres 

Alunos de Engenharia 
Civil  

425 284 0 0 

Alunos de Engenharia 
Ambiental  

43 100 0 0 

Alunos de Pós-
Graduação 

0 0 90 60 

 

 Para obter o número de vezes que cada pessoa aciona uma descarga de vaso 

sanitário ou mictório por dia, foram feitas entrevistas aos alunos. O valor médio obtido é 

de 2 utilizações por dia. Além disso, foi considerado que 100% das mulheres utilizam 

vaso sanitário e 70% das vezes os homens utilizam mictórios e 30% vaso sanitário. 

 De acordo com os dados obtidos, pode ser observada na Tabela 5 a forma como 

foi feito o cálculo da demanda média semanal de água não potável, em metros cúbicos, 

a ser utilizada nos vasos sanitários e mictórios dos banheiros coletivos do Bloco D, 

durante o período de aulas. 

Tabela 5: Cálculo da demanda média semanal (m³), para as descargas de vasos sanitários e 

mictórios dos banheiros coletivos do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 
 

 

Demanda 

Semanal 

(m³)

-
Mictório - 

Homens

Vaso 

Sanitário - 

Homens

Vaso 

Sanitário -

Mulheres

Mictório - 

Homens

Vaso 

Sanitário - 

Homens

Vaso 

Sanitário -

Mulheres

-

Alunos de Engenharia 

Civil
5,95 12,75 28,40 0,00 0,00 0,00

Alunos de Engenharia 

Ambiental
0,60 1,29 10,00 0,00 0,00 0,00

Alunos de Pós 

Graduação
0,00 0,00 0,00 0,25 0,54 1,20

Demanda de 2ª feira à 6ª feira 

(m³) 
Demanda de Sábado (m³)

60,98
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 Para se obter a demanda mensal durante o período de aulas basta multiplicar a 

demanda semanal por 4, já que o mês tem aproximadamente 4 semanas. Por se tratar 

de um estabelecimento acadêmico o número de alunos não é o mesmo ao longo do 

ano. Dessa forma, foram separados os meses em que a universidade está em período 

de aulas e os meses de férias. Nos meses de férias o número de alunos é 10% do valor 

do período de aulas. Os meses de aulas são março, abril, maio, junho, setembro, 

outubro e novembro e os meses de férias são janeiro, fevereiro e julho. Os meses de 

agosto e dezembro apresentam metade dos dias em período de aulas e a outra metade 

de férias.  

 A demanda média mensal de água não potável a ser utilizada nas descargas dos 

vasos sanitários dos banheiros coletivos do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ, 

em metros cúbicos, está demonstrada na Tabela 6: 

Tabela 6: Demanda média mensal para as descargas de vasos sanitários e mictórios dos 

banheiros coletivos do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

 

Mês Demanda (m³) 

Janeiro 24,39 

Fevereiro 24,39 

Março 243,94 

Abril 243,94 

Maio 243,94 

Junho 243,94 

Julho 24,39 

Agosto 134,16 

Setembro 243,94 

Outubro 243,94 

Novembro 243,94 

Dezembro 134,16 
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3.4 Dimensionamento do Reservatório pelos Métodos da 

NBR 15527 

 A partir dos 6 métodos de dimensionamento de reservatório de água da chuva 

que a NBR 15527/2007 sugere, explicados anteriormente, será feito um 

dimensionamento do reservatório que irá atender aos banheiros coletivos feminino e 

masculino do 2º pavimento do Bloco D do Centro de Tecnologia da UFRJ. Uma vez 

executado o dimensionamento do reservatório seguindo-se cada um dos métodos, será 

feita uma avaliação da melhor alternativa de dimensionamento. 

3.4.1 Dimensionamento pelo Método de Rippl 

 Neste método os dados de entrada são a precipitação média mensal, a área de 

captação, a demanda mensal e o coeficiente de runoff, determinados anteriormente. 

Para o dimensionamento do reservatório devem ser utilizadas as equações 2, 3 e 4. A 

partir da Tabela 7 foi possível obter o valor 380,65 m³ para o volume do reservatório. 
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Tabela 7: Cálculos para o dimensionamento do reservatório pelo Método de Rippl 

Fonte: Elaborada pela autora de acordo com Tomaz (2015) 

Meses 

Chuva 
média 
mensal 
(mm) 

Área de 
captação 

(m²) 

Volume de 
água da 

chuva (m³) 

Demanda 
mensal (m³) 

Diferença 
(m³) 

Diferença 
acumulada 

(m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 

Janeiro 177,9 3000,00 480,195 24,39 -455,80   

Fevereiro 78,7 3000,00 212,571 24,39 -188,18   

Março 147,7 3000,00 398,871 243,94 -154,94   

Abril 110,4 3000,00 297,945 243,94 -54,01   

Maio 51,4 3000,00 138,888 243,94 105,05 105,05 

Junho 38,7 3000,00 104,355 243,94 139,58 244,63 

Julho 42,2 3000,00 113,94 24,39 -89,55 155,08 

Agosto 13,9 3000,00 37,503 134,16 96,66 251,74 

Setembro 51,6 3000,00 139,374 243,94 104,56 356,31 

Outubro 81,3 3000,00 219,591 243,94 24,35 380,65 

Novembro 136,1 3000,00 367,497 243,94 -123,56 257,09 

Dezembro 162,6 3000,00 438,966 134,16 -304,80 -47,71 

Total 1.092,5 - 2.949,70 2.049,06 - - 

 

Onde:  

Coluna 1 – Meses: Corresponde aos meses do ano; 

Coluna 2 – Chuva média mensal (mm): Precipitação média mensal de 2005 a 2015; 

Coluna 3 – Área de captação (m²): Valor da área de captação de água da chuva no 

objeto de estudo; 

Coluna 4 – Volume de água da chuva (m³): Volume potencial de água da chuva em que 

o resultado é obtido através de chuva média x área de captação x coeficiente de runoff; 

Coluna 5 – Demanda mensal (m³): Demanda mensal de água não potável;  
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Coluna 6 – Diferença: É obtida através da diferença entre a coluna 5 e a coluna 4, onde 

o sinal negativo representa o excesso de água e o sinal positivo representa o déficit de 

água; 

Coluna 7 – Diferença acumulada: Diferença acumulada da coluna 6. A soma é iniciada 

a partir do primeiro valor positivo. O volume do reservatório é o valor máximo encontrado 

na coluna 7. 

3.4.2 Dimensionamento pelo Método da Simulação 

 Neste método, foram utilizadas as equações 5 e 6 e estimados volumes para o 

reservatório até que o dimensionamento estivesse aferido. De acordo com o método o 

volume do reservatório que atendeu à demanda foi de 381,00 m³, como pode ser 

observado na Tabela 8. 

Tabela 8: Cálculos para o dimensionamento do reservatório pelo Método da Simulação 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Meses
Chuva média 

mensal (mm)

Área de 

captação (m²)

Volume médio 

de chuva (m³)

Demanda 

mensal(m³)

Vol. de água no 

reservatório no 

tempo t (m³)

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6

Janeiro 177,9 3000,00 480,195 24,39 381,00

Fevereiro 78,7 3000,00 212,571 24,39 381,00

Março 147,7 3000,00 398,871 243,94 381,00

Abril 110,4 3000,00 297,945 243,94 381,00

Maio 51,4 3000,00 138,888 243,94 275,95

Junho 38,7 3000,00 104,355 243,94 136,37

Julho 42,2 3000,00 113,94 24,39 225,92

Agosto 13,9 3000,00 37,503 134,16 129,26

Setembro 51,6 3000,00 139,374 243,94 24,69

Outubro 81,3 3000,00 219,591 243,94 0,35

Novembro 136,1 3000,00 367,497 243,94 123,91

Dezembro 162,6 3000,00 438,966 134,16 381,00

Total 1.092,5 - 2.949,70 2.049,06 -
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Onde: 

Coluna 1 – Meses: Corresponde aos meses do ano; 

Coluna 2 – Chuva média mensal (mm): Precipitação média mensal de 2005 a 2015; 

Coluna 3 – Área de captação (m²): Valor da área de captação de água da chuva no 

objeto de estudo; 

Coluna 4 – Volume médio de chuva (m³): Volume potencial de água da chuva em que o 

resultado é obtido através de chuva média x área de captação x coeficiente de runoff; 

Coluna 5 – Demanda mensal (m³): Demanda mensal de água não potável;  

Coluna 6 – Volume de água no reservatório no tempo t: Fornece o volume do 

reservatório no fim do mês. Os valores são obtidos através da equação: Chuva média 

mensal + Volume de água no reservatório no mês anterior – Demanda mensal, sendo 

que o volume de água no reservatório não pode ultrapassar o volume de reservatório 

fixado e deve ser maior ou igual a zero. 

 

3.4.3 Dimensionamento pelo Método Azevedo Neto 

 Para o Método Azevedo Neto o volume do reservatório foi obtido pela equação 

7. Pelos dados pluviométricos da Ilha do Governador a precipitação média anual é de 

1092,5 mm e são 7 os meses com pouca chuva ou seca (precipitação abaixo de 

100mm). Assim, o volume do reservatório obtido é de 963,56 m³. 

 

3.4.4 Dimensionamento pelo Método Prático Alemão 

 Neste método empírico o volume do reservatório é determinado pelo menor valor 

obtido através da equação 8. O volume anual de precipitação é de 2949,70 m³ e o 
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volume anual de consumo é de 2049,06 m³. Dessa forma, o volume do reservatório 

obtido é de 122,94 m³. 

 

3.4.5 Dimensionamento pelo Método Prático Inglês  

 Neste método o volume do reservatório é determinado por 5% do produto da 

precipitação média anual e da área de captação (equação 9). A precipitação média 

anual é de 1092,5 mm e a área de captação 3.000 m². Assim, o volume do reservatório 

obtido para o Método Prático Inglês é de 163,87 m³. 

 

3.4.6 Dimensionamento pelo Método Prático Australiano 

 No Método Prático Australiano foram utilizadas as equações 10 e 11 para o 

cálculo do dimensionamento do reservatório. O volume do reservatório foi obtido por 

tentativas até que fosse utilizado um valor que tivesse confiabilidade entre 90% e 99%. 

Para o cálculo da confiabilidade foram utilizadas as equações 12 e 13.  

 O volume de reservatório obtido é de 679,32 m³ como pode ser observado na 

Tabela 9.  
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Tabela 9: Cálculos para o dimensionamento do reservatório pelo Método Prático Australiano 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Meses 
Chuva média 
mensal (mm) 

Área de 
captação 

(m²) 

Interceptação 
(mm) 

Volume de 
chuva (m³) 

Demanda 
mensal (m³) 

Vol. de água no 
reservatório no 
tempo t (m3) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 

Janeiro 177,9 3000,00 2,00 422,04 24,39 397,65 

Fevereiro 78,7 3000,00 2,00 184,152 24,39 557,40 

Março 147,7 3000,00 2,00 349,752 243,94 663,22 

Abril 110,4 3000,00 2,00 260,04 243,94 679,32 

Maio 51,4 3000,00 2,00 118,656 243,94 554,04 

Junho 38,7 3000,00 2,00 87,96 243,94 398,07 

Julho 42,2 3000,00 2,00 96,48 24,39 470,16 

Agosto 13,9 3000,00 2,00 28,536 134,16 364,53 

Setembro 51,6 3000,00 2,00 119,088 243,94 239,68 

Outubro 81,3 3000,00 2,00 190,392 243,94 186,13 

Novembro 136,1 3000,00 2,00 321,864 243,94 264,06 

Dezembro 162,6 3000,00 2,00 385,392 134,16 515,29 

Total 1.092,5 - - 2.564,35 2.049,06 - 

 

Onde: 

Coluna 1 – Meses: Corresponde aos meses do ano; 

Coluna 2 – Chuva média mensal (mm): Precipitação média mensal de 2005 a 2015; 

Coluna 3 – Área de captação (m²): Valor da área de captação de água da chuva no 

objeto de estudo; 

Coluna 4 – Interceptação (mm): Interceptação de água que molha as superfícies e 

perdas por evaporação, considerado 2mm; 

Coluna 5 – Volume de chuva (m³): Volume potencial de água da chuva em que o 

resultado é obtido através da equação (chuva média – interceptação) x área de captação 

x coeficiente de runoff. Neste método o coeficiente de runoff é geralmente 0,8, que foi o 

valor utilizado.  
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Coluna 6 – Demanda mensal (m³): Demanda mensal de água não potável;  

Coluna 7 – Volume de água no reservatório no tempo t: Fornece o volume do 

reservatório no fim do mês. Os valores são obtidos através da equação: Chuva média 

mensal + Volume de água no reservatório no mês anterior – Demanda mensal. O volume 

do reservatório é o valor máximo encontrado na coluna 7. 

 

3.5 Análise dos Resultados 

 Na Tabela 10 é possível observar os resultados obtidos para cada um dos 

métodos da NBR 15527/2007.  

Tabela 10: Resumo dos resultados obtidos para cada um dos métodos de dimensionamento do 

reservatório da NBR 15527 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Método 
Volume de 

reservatório (m³) 

Método de Rippl 380,65 

Método de Simulação 381,00 

Método Azevedo Neto 963,56 

Método Prático Alemão 122,94 

Método Prático Inglês 163,87 

Método Prático Australiano 679,32 

 

 A variação dos resultados encontrados pode ser justificada pela diferença 

conceitual de cada um dos métodos. Enquanto o Método de Rippl, o Método da 

Simulação e o Método Prático Australiano levam em consideração a distribuição 

pluviométrica média mensal e a demanda de utilização de água não potável, além da 

área de captação, o Método Prático Inglês por exemplo, é mais simples e considera 

apenas a média anual de precipitação e a área de captação, desconsiderando a 

demanda.  



  

60 
 

 No Método de Azevedo Neto a demanda não é considerada e dentre os métodos 

foi o que obteve o reservatório com maior capacidade.  Pode-se concluir que houve um 

superdimensionamento do reservatório segundo este método já que através de outros 

métodos foi garantido o total abastecimento com volumes inferiores. 

 Os Métodos Práticos Inglês e Alemão não levam em consideração a variação 

pluviométrica ao longo dos meses. Dessa forma, estes métodos não são indicados para 

regiões como o Rio de Janeiro que apresentam grandes oscilações pluviométricas. 

Estes métodos são recomendados em regiões de clima temperado, como é o caso da 

Alemanha e da Inglaterra, locais aonde os métodos foram concebidos. Além disso, os 

volumes de reservatório obtidos por estes dois métodos têm valores inferiores à 

demanda média de água necessária para atender às descargas dos banheiros coletivos 

do Bloco D, o que torna o sistema ineficiente. Assim sendo, seria necessária uma fonte 

de suprimento de água externa para garantir o abastecimento. 

 O Método de Rippl e o Método da Simulação, consideram a distribuição 

pluviométrica média mensal, a demanda de utilização de água não potável e a área de 

captação. Nestes dois métodos os volumes de reservatório obtidos são os menores 

volumes que garantem o abastecimento de água ao longo de todo o ano, tendo 

resultados muito similares. 

 O Método Prático Australiano, assim como o Método de Rippl e o Método da 

Simulação, considera todos os dados levantados no estudo. No entanto, o fato de não 

haver uma limitação quanto ao volume de água no reservatório durante os meses, faz 

com que o valor obtido para o reservatório seja superdimensionado. 

 Desta forma, nesta análise comparativa os dois métodos que atenderam à 

demanda e apresentaram uma metodologia mais racional foram o Método de Rippl e o 

Método da Simulação. No entanto, mesmo para estes métodos mais fiáveis, os volumes 
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estimados de reservatório demandam uma área de construção muito elevada. As 

dimensões desse reservatório seriam em torno de 2,4 m x 12,6 m x 12,6 m.  

 Os grandes volumes de reservatório obtidos para o presente estudo de caso 

podem ser justificados pelo fato da demanda de água para as descargas dos banheiros 

coletivos do Bloco D do Centro de Tecnologia ser muito elevada e variável, já que 

existem os meses de aulas e de férias. Além disso, nos meses de maior precipitação a 

universidade está de férias e necessita armazenar água para que seja possível atender 

alguns dos meses de aulas em que a precipitação é menor que a demanda. 
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4 Considerações Finais  

 No Brasil, embora exista uma grande disponibilidade de recursos hídricos em 

algumas regiões, é possível verificar que algumas cidades brasileiras sofrem uma crise 

hídrica. O sistema de aproveitamento de água de chuva surgiu como uma das possíveis 

alternativas para a economia de água potável. Além disso, o sistema pode contribuir 

para a prevenção de enchentes nos grandes centros urbanos. 

 A água de chuva pode ser utilizada para usos não potáveis como nas descargas 

de vasos sanitários, irrigação de jardins, lavagem de roupas, pisos e carros. No entanto, 

antes da sua utilização devem ser verificados os parâmetros que garantam a sua 

qualidade e a necessidade de tratamento da mesma.   

 No Brasil, a Norma técnica de referência para o aproveitamento de água de 

chuva é a NBR 15527/2007. A mesma fornece importantes informações como os 

requisitos para a instalação do sistema de aproveitamento de água da chuva, 

parâmetros de qualidade da água e instruções para a manutenção do sistema. No 

entanto, os 6 métodos de dimensionamento de reservatório descritos na mesma, se 

apresentam de forma extremamente confusa e resumida, faltando informações 

importantes para a compreensão e aplicabilidade dos mesmos. Os resultados obtidos 

no estudo prático para cada um dos métodos são muito distintos, variando de 

reservatórios de 122,94 m³ até 963,56 m³, o que dificulta o projetista na escolha do mais 

adequado para as suas necessidades. Além disso, alguns dos métodos recomendados 

pela norma foram concebidos em países europeus que apresentam características 

pluviométricas muito distintas da brasileira, dificultando a sua utilização no Brasil.  

 No Rio de Janeiro, foi criado o Decreto 23.940/2004 que torna obrigatória a 

adoção de reservatórios que permitam o retardo do escoamento da água da chuva para 

a rede de drenagem em empreendimentos que apresentem áreas impermeabilizadas 
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acima de 500 m². Neste Decreto a NBR 15527 não é citada em nenhum momento, o 

que mostra que a mesma não é difundida.  

 É nítida a necessidade de revisar a NBR 15527/2007, e desenvolver estudos de 

novas metodologias de dimensionamento de reservatórios de aproveitamento de água 

da chuva que sejam apropriados para a realidade brasileira, incluindo as 

particularidades de cada região. 

 Este foi um estudo acadêmico que apenas analisou dados específicos para 

atender ao Bloco D do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

qualquer outro estudo deve levar em consideração a sua demanda de água não potável, 

bem como os seus índices pluviométricos e área de captação. 

 Como sugestões para trabalhos futuros são indicados estudos que promovam a 

verificação da viabilidade econômica do sistema, de tal forma que sejam obtidos os 

valores de investimento inicial, payback e taxa de retorno para a implantação do 

sistema. 
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