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"A água da chuva desce a ladeira. 
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RESUMO  

 

A probabilidade de escassez de água limpa, a elevação dos custos de energia não renovável, a 

crescente demanda da sociedade por uma atitude responsável quanto ao impacto ambiental e a 

sustentabilidade fizeram surgir um novo cenário para outras formas de aproveitamento da água, 

como o aproveitamento de águas pluviais e o reuso de águas servidas em edificações. Esses 

usos alternativos de água oferecem grandes vantagens para os usuários neste momento de crise 

hídrica. Isso porque permitem preservar os recursos hídricos e reservar a água potável para fins 

nobres, trazendo boa economia na conta de água. O processo de reuso da água é, por definição, 

o uso do recurso hídrico por mais de uma vez no mesmo processo ou em procedimentos 

diferentes. Quanto ao aproveitamento de água pluvial, essa técnica tem se difundido e se 

consolidado como uma forma de mitigar os diversos problemas ambientais causados pelo 

aumento da demanda de água. A água da chuva para fins não potáveis em áreas urbanas pode 

ser um fator importante para o uso racional deste importante líquido em edificações, como 

prédios públicos, pois é um contrassenso usar água potável, inclusive com flúor, para tal 

finalidade. O presente estudo teve como objetivo avaliar a captação e uso de águas pluviais para 

fins não potáveis em bacias sanitárias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo 

Bandeirante – DF. 

 

Palavras-chave: Águas pluviais, reuso, UPA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The probability of clean water scarcity, the rise of non-renewable energy costs, increasing 

demand from society for a responsible attitude regarding the environmental impact and 

sustainability have given rise to a new scenario for other forms of water use, such as the use of 

rainwater and water reuse in buildings served. These alternative water uses offer great 

advantages for users in this time of water crisis. This because they allow preserving water 

resources and drinking water reserve for noble purposes, bringing good savings on your water 

bill. The water reuse process is, by definition, the use of water resources more than once in the 

same process or of different procedures. As for the use of rainwater, this technique has spread 

and consolidated as a way to mitigate the various environmental problems caused by increased 

water demand. The rainwater for non-potable purposes in urban areas can be an important factor 

in the rational use of this important liquid in buildings such as public buildings, it is a nonsense 

to use potable water, including fluoride, for such purpose. This study aimed to evaluate the 

capture and use of rainwater for non-potable purposes in toilets in the Emergency Unit (UPA) 

of Nucleo Bandeirante - DF. 

 

Keywords:. Rainwater, reuse, UPA.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A probabilidade de escassez de água limpa, a elevação dos custos de energia não-

renovável, a crescente demanda da sociedade por uma atitude responsável quanto ao impacto 

ambiental e a sustentabilidade sócio-econômico-ambiental fizeram surgir um novo cenário para 

outras formas de aproveitamento da água, como a utilização de águas pluviais e o reuso de 

águas servidas em edificações (BAZARELLA, 2005; REIS e SILVA, 2014).  

Esses usos alternativos de água oferecem grandes vantagens para os usuários neste 

momento de crise hídrica. Essa alternativa pode proporcionar economia e diminuição do uso de 

água fornecida pelas companhias de saneamento, na demanda de custos com o uso de água 

potável e na redução dos riscos de enchentes e inundações em casos de chuvas intensas, quando 

aplicada em larga escala e de forma planejada. Isso porque permitem preservar os recursos 

hídricos e reservar a água potável para fins nobres. 

Quanto ao aproveitamento de água pluvial, essa técnica tem se difundido e se 

consolidado como uma forma de mitigar os diversos problemas ambientais causados pelo 

aumento da demanda de água, apresentando-se, como uma alternativa socioambiental 

responsável e possível economicamente, no sentido de suprir demandas menos exigentes, desde 

que atendidos os requisitos pertinentes.  

Com intuito de dirimir o impacto que causam no meio ambiente várias instituições 

públicas e privadas vêm considerando projetos de uso de água da chuva e reciclagem de água 

para usos em distintos processos, e assim conservar e usar racionalmente os recursos hídricos. 

Na Saúde, por exemplo, a Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, um projeto da Saúde 

Sem Dano, criou a Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis (AGHVS), que visa 

promover maior sustentabilidade e saúde ambiental no setor saúde e assim fortalecer os 

sistemas de saúde em nível global (SAÚDE SEM DANO, 2011). 

Visando estar em concordância com as normatizações para a proteção do meio 

ambiente, melhoria na distribuição dos recursos financeiros e fomento de modelos de gestão, 

algumas ações que tenham como meta economia da água potável tratada e saúde pública âmbito 

das edificações da Administração Pública, poderiam proporcionar um melhor ambiente-saúde. 

Dessa forma, as estruturas de edifícios públicos poderiam ser aproveitadas por serem similares 

e densamente utilizadas, possibilitando comparação do desempenho energético, podendo 

sugerir a construção de modelos matemáticos para auxiliar a gestão. 
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Seguindo este preceito, o escopo deste estudo é avaliar o aproveitamento de águas 

pluviais, para fins não potáveis na Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante – 

UPA/NB, preliminarmente fazendo uso em bacias sanitárias.  

 

1.2. Justificativa 

 

A redução do consumo de água potável de alta qualidade implica tanto na adoção 

de medidas que visem o uso racional, tais como redução de pressão nos pontos de consumo, 

uso de tecnologias economizadoras, manutenção eficiente, de forma a possibilitar a detecção e 

conserto de vazamentos, entre outros, como também no emprego de fontes alternativas para 

usos que não necessitam de água potável.  

Em outras palavras, a conservação ou economia da água pode ser definida como 

qualquer ação que: reduza a quantidade de água extraída em fontes de suprimento; reduza o 

consumo de água; reduza o desperdício de água; aumente a eficiência do uso de água; 

implemente/aumente a reciclagem e o reuso de água.  

Aliada a captação de água pluvial, outra forma de diminuir o desperdício e aumentar 

a eficiência é a utilização dos aparelhos denominados economizadores de água (Quadro 1) que 

utilizam tecnologias que funcionam com vazão reduzida e/ou evitam o desperdício devido ao 

mau funcionamento de componentes convencionais, apresentando uma maior eficiência hídrica 

em relação aos convencionais.  

Com base nisso, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos em vários países a fim 

de identificar os usos finais da água, principalmente no setor residencial. Desses estudos, 

segundo Leite et al (2015), pode-se dividir o consumo residencial em dois grupos: os que 

demandam água potável, como a higiene pessoal, água para beber e na preparação de alimentos; 

e os não-potáveis, como lavagem de roupas, rega de jardins, lavagem de calçadas e veículos e 

na descarga da bacia sanitária.   

De acordo com Lima (2010), em estudos realizados no Brasil, a água utilizada nas 

edificações, tem como os principais vilões do consumo de água em uma residência os chuveiros 

e bacias sanitárias, os quais juntos representam 59% do consumo total da residência. Seguido 

das pias de cozinha (18%), lavadoras de roupa (9%), lavatórios (7%), tanques (4%) e consumo 

no jardim e lavagem de carros (3%). Em comparação, estudos realizados por Marinoski (2007), 

indicam que em países como Dinamarca, EUA, Reino Unido e Colômbia o vilão para o 

consumo doméstico de água potável é representado pela bacia sanitária, sendo respectivamente 

27%; 27%; 37% e 40% do total do consumo de água em cada país. 
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As variações de consumo de água verificadas nestes países para os mesmos aparelhos 

sanitários ocorrem principalmente devido às diferentes condições climáticas, aspectos sociais, 

econômicos e culturais. Porém, verifica-se que o percentual de água tratada utilizada para fins 

não-potáveis varia entre 45% e 55%.   

 

Quadro 1 - Exemplos de ações para aumento da eficiência da água em edificações. 

Bacia sanitária com caixa acoplada ou válvulas de fluxo 

de água fixos para cada acionamento. 

 

Mictório seco, que funciona com um sifão captor de 

odores que quando a urina entra na parte inferior do 

cilindro, ela aciona uma boia hidrostática que fecha o 

sifão na parte superior. 

 

Mictório com sensor de acionamento e fechamento 

automático com descarga programável. 

 

 

Válvula de descarga com duplo acionamento, a qual 

pode ser acionada de duas formas: para dejetos líquidos 

e para dejetos sólidos. 
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Torneira hidromecânica para mictório, que segue o 

mesmo funcionamento do chuveiro e da torneira 

hidromecânica, na qual se tem um tempo determinado 

para fechamento automático. 

 

Fonte: adaptado de LIMA, 2010. 

 

Os desperdícios de água verificados em bacias sanitárias, torneiras, chuveiros, 

mictórios e outros componentes ocorrem pelos seguintes motivos: vazão excessiva, tempo de 

utilização prolongado, dispersão dos jatos e por vazamentos. Todos esses fatores, com exceção 

do vazamento, podem ser controlados através de componentes adequados às condições físicas 

e funcionais do local (BAZZARELLA, 2005). 

Para o estudo que se segue a Unidade de Pronto Atendimento – UPA/NB (figura 

1), destaca-se por fazer parte de um programa governamental que possui grande capilaridade, 

espalhadas por vários municípios do país, sendo atualmente 417 unidades prontas e mais 417 

em fases distintas de execução. Além de possuir sua estrutura constituída por tecnologia 

modular conhecida como steel framing, com perfis metálicos em chapa galvanizada e vedações 

em painéis, o que permite adaptações nas estruturas já construídas para adequação a projetos 

de reuso que precisam de tubulações diferenciadas. 

 

Figura 1 – Unidade de Pronto Atendimento, do Núcleo Bandeirante. 

Fonte: Meireles, J.P.B (2016) 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral:  

 

Visando adoção de medidas conservacionistas, o estudo propõe analisar a 

viabilidade técnica da captação de água pluvial como complemento ao abastecimento da 

concessionária local, para posterior aproveitamento em bacias sanitárias, na Unidade de Pronto 

Atendimento do Núcleo Bandeirante – UP/NB – DF. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Aumentar a eficiência do uso da água potável; 

 Reduzir a quantidade de água potável extraída das fontes de suprimento; 

 Dimensionar o reservatório para o sistema de aproveitamento da coleta da água 

da chuva. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A importância da conservação da água 

 

O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhão de km3, sendo 

que 97,5% deste volume é de água salgada, encontrada em mares e oceanos, 2,5% é de água 

doce, porém localizada em regiões de difícil acesso, como aquíferos (águas subterrâneas) e 

geleiras, enquanto apenas 0,3% da água doce encontra-se em locais de fácil acesso para o 

consumo humano, como lagos, rios e na atmosfera (MARINOSKI, 2007; ANA, 2016).  

Embora a água possua um ciclo de renovação através do processo de evaporação 

dos mares, rios e lagos, este recurso vital à nossa sobrevivência está se esgotando. O principal 

problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de 

exploração dos recursos hídricos, pois, mesmo que a água doce ainda seja encontrada em grande 

quantidade no planeta, os recursos hídricos podem tornar-se escassos em algumas regiões do 

mundo, onde suprir a demanda de água já está se tornando um problema.  

Nas últimas décadas este aumento da demanda de água, ocasionado pelo 

crescimento populacional acentuado e desordenado nos centros urbanos e pelo aumento do 



19 

 

consumo por habitante, vem tornando mais evidente essa questão da escassez de água, devido 

a fatores como o consumo excessivo de água bruta, as mudanças climáticas, a poluição da água 

e o consumo insustentável dos recursos hídricos.  

Segundo o Relatório das Nações Unidas (ONU) sobre o Desenvolvimento de Água 

2015 – Água para um mundo sustentável, publicado pelo Programa Mundial de Avaliação dos 

Recursos Hídricos (World Water Assessment Programme), até 2030, o planeta enfrentará um 

déficit de água de 40%, a menos que seja melhorada drasticamente a gestão desse recurso 

precioso.  O Relatório enfatiza a necessidade urgente de mudar a forma como nós usamos e 

gerenciamos esse recurso vital (UNESCO, 2015). 

A importância do uso eficiente da água, de acordo com Paz, Teodoro e Mendonça 

(2000), varia de região para região e de época para época; por exemplo, em regiões áridas e 

semiáridas a necessidade de água é maior que em regiões úmidas, devido a elevada 

vulnerabilidade aos processos de desertificação, em virtude das suas condições climáticas e de 

fatores antrópicos; portanto, os custos, benefícios e o uso propriamente dito da água, devem ser 

considerados; além disso, os fatores de ordem econômica e social também são importantes e, 

em muitos casos, a educação tem levado à conservação e ao melhor uso da água disponível. 

No Brasil, um dos países mais ricos em recursos hídricos superficiais do planeta, 

com vazões médias geradas em território brasileiro que totalizam 180 mil m³/s, a grande 

variabilidade climática se reflete em uma distribuição territorial bastante desigual de recursos 

hídricos disponíveis, verificando-se que a concentração de água doce disponível para o 

consumo pouco coincide com a concentração populacional (VASCONCELOS; FERREIRA, 

2007; ANA, 2010). 

O uso da água de maneira mais eficiente protege o meio ambiente, economiza 

energia e reduz os investimentos em infraestrutura, ocasionando melhoria dos processos 

industriais. O uso eficiente da água representa uma efetiva economia para consumidores, 

empresas e a sociedade de um modo geral. Segundo Silveira (2008), um dos pilares do uso 

eficiente da água é o combate incessante às perdas e aos desperdícios, no caso do Brasil a média 

de perdas nos sistemas de abastecimento é de 40%.  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, estabelecido pela Lei Federal nº. 

9433/97, como instrumento da Política de Recursos Hídricos, colabora no gerenciamento destes 

recursos a fim de promover uma maior sustentabilidade da água como bem comum. Com o 

contínuo aumento da demanda e diminuição da oferta, e a água desempenhando um papel 

fundamental nas relações econômicas, políticas, sociais e ambientais, é necessária a pesquisa 
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por novas técnicas de manejo e gestão para garantir o uso presente e futuro. A preocupação com 

a disponibilidade de água só tende a aumentar conforme a oferta desta diminui. 

A adoção de medidas que visam à diminuição de consumo e a busca por fontes 

alternativas de água têm se tornando uma prática cada vez mais necessária sob o ponto de vista 

da disponibilidade hídrica e da sustentabilidade ambiental. 

Segundo a ANA – Agência Nacional de Águas, a FIESP – Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo e o SindusCon-SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo, fontes alternativas de água são todas aquelas que não estão sob concessão 

de órgãos públicos ou que não sofrem cobrança pelo seu uso (ANA, 2005). Outras 

denominações encontradas, segundo Righetto (2009), que se referem a este tema são: “fontes 

alternativas de abastecimento”, “substituição de fontes” e “águas não convencionais”. 

Sob essas condições, formas tradicionais ou alternativas de conservação e uso de 

recursos hídricos estão sendo consideradas como opções atrativas para reduzir o consumo de 

água potável, especificamente, o reuso, o aproveitamento de água pluvial, a dessalinização da 

água do mar, bem como a diminuição do desperdício e perdas. Assim sendo, as iniciativas de 

racionalização do uso e de reuso de água se constituem em elementos fundamentais em qualquer 

iniciativa de conservação (HESPANHOL, 2006). Segundo Tomaz (2005 apud CARVALHO, 

2014), estudos indicam que podemos economizar 15% do serviço de abastecimento público de 

água com o reaproveitamento da chuva para uso residencial e comercial. 

 

2.2 Aproveitamento de Águas Pluviais 

 

A probabilidade de escassez de água limpa, a elevação dos custos de energia não-

renovável, a crescente demanda da sociedade por uma atitude responsável quanto ao impacto 

ambiental e a sustentabilidade fizeram surgir um novo cenário, onde a substituição de fontes 

oferece grandes vantagens para os usuários neste momento de crise hídrica, permitindo proteção 

ambiental e benefícios econômicos e sociais. 

Dentre os componentes dos programas de conservação de água, onde figura-se a 

substituição das fontes, que consiste basicamente em utilizar novas fontes de recursos hídricos 

em substituição às existentes (LIMA, 2011), enquadra-se, por exemplo, o aproveitamento de 

água pluvial precipitada nas residências do meio urbano. Essa tecnologia vem crescendo e 

dando suporte à conservação da água.  
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O aproveitamento de água pluvial apresenta-se, como uma alternativa 

socioambiental responsável e possível economicamente, no sentido de suprir demandas menos 

exigentes, caracterizadas por usos não potáveis, desde que atendidos os requisitos pertinentes. 

Um sistema de abastecimento de água potável não deve ter como objetivo principal 

descarga para banheiros ou outros usos menos nobres. Esses usos podem ser supridos por fontes 

alternativas, como o uso de águas pluviais. Essa alternativa pode proporcionar economia e 

diminuição do uso de água fornecida pelas companhias de saneamento, na demanda de custos 

com o uso de água potável e na redução dos riscos de enchentes e inundações em casos de 

chuvas intensas, quando aplicada em larga escala, de forma planejada e em uma bacia 

hidrográfica. 

Outros aspectos positivos no uso dos sistemas de aproveitamento de água pluvial: 

preservação do meio ambiente; utilização de estruturas existentes na edificação (telhado, lajes 

e rampas); baixo impacto ambiental; água com qualidade aceitável para vários fins, com pouco 

ou nenhum tratamento; aumento da segurança hídrica para atender o crescimento populacional 

ou para atender áreas deficientes de abastecimento; redução do volume de água a ser captada e 

tratada; minimização do uso de água tratada para fins secundários; e possibilidade de uso para 

recarga dos lençóis subterrâneos. 

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) na Resolução 

n.º 357/2006, a água de contribuição pluvial é considerada esgoto sanitário, pois quando escoa 

pela superfície de captação, carrega consigo poluentes (substâncias tóxicas e bactérias), cuja 

ingestão ou contato com a pele e mucosas pode causar doenças, que vão desde simples irritações 

cutâneas a severas infecções intestinais. Neste contexto, considerando que as primeiras águas 

pluviais são de baixa qualidade, o manejo da água de chuva, para ser considerado bem-

sucedido, deve ser feito de modo criterioso, eliminando-se essa primeira fração (first-flush) e 

priorizando o monitoramento e tratamento, quando for o caso, da água a ser efetivamente 

aproveitada.  

Embora não exista regulamentação específica para os padrões de qualidade de 

águas de chuva, o sistema de aproveitamento desta ou reuso de água em edificações com a 

finalidade residencial, deve atender as obrigações normativas brasileiras e exigências dos 

órgãos de saúde pública (HESPANHOL, 2002).  

Dessa forma, para qualificar a água nos diversos usos do aproveitamento pluvial 

utiliza-se da NBR 15527/2007 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que 

regulamenta os parâmetros de qualidade da água para usos não potáveis; da Resolução do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n.º 54/2005, que estabelece critérios gerais 
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para reuso de água potável; da Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS), que dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade; e das Resoluções CONAMA nº 357/2005, para a condição da 

qualidade da água e classes de uso e a n.º 274/2000, que define os padrões de balneabilidade.  

Além da NBR 15527/2007 a ABNT possui ainda diversas normas técnicas para 

aproveitamento de água da chuva, tais como a NBR 5626/1998 – Instalação predial de água 

fria; NBR 10844/1989 – Instalações prediais de águas pluviais; NBR 12214/1992 – Projeto de 

sistema de bombeamento de água para abastecimento público; e a NBR 12217/1994 – Projeto 

de reservatório de distribuição de água para abastecimento público. 

Segundo Viola (2008), novos conceitos para o gerenciamento de água de chuva, 

seja em áreas urbanas ou rurais, vem surgindo em todas as partes do mundo. Em muitos países, 

o armazenamento da água da chuva inicialmente objetivou a sua retenção na parcela, para 

controle de cheias e inundações, ou para mitigar a falta de um abastecimento regular de água e 

posteriormente seu uso foi sendo estendido para os mais diversos fins. 

Por conseguinte, algumas aplicações tanto para o reuso da água ou da água 

reciclada, quanto para o uso de águas pluviais, inclui, entre outros possíveis: usos industriais; 

irrigação de lavouras; a irrigação de parques e jardins, campos de futebol, gramados, árvores e 

arbustos decorativos ao longo de avenidas e rodovias, quadras de golfe, jardins de escolas e 

universidades; sistemas decorativos aquáticos, como fontes, chafarizes, espelhos e quedas 

d'água; reserva de proteção contra incêndios; lavagem de trens e ônibus públicos (ANA, 2005). 

 

2.2.1 Gestão de águas pluviais em áreas urbanas 

 

Segundo Viola (2008), a gestão das águas pluviais compreende desde o 

monitoramento de chuvas, entendimento do ciclo hidrológico e do microclima local, à previsão 

dessas, e correto destino das águas precipitadas visando uma drenagem sustentável e o uso 

racional dessa água, sendo que no manejo das águas pluviais a principal discussão é relacionada 

à minimização dos impactos gerados pela ação antrópica, relacionada a eventos hidrológicos 

críticos (enchentes e seca).  

O uso local de águas pluviais traz como benefício adicional o amortecimento nos 

picos das cheias nas áreas urbanas, permitindo que seja mitigado em parte o impacto da 

impermeabilização e consequentemente, a diminuição da intensidade das correntezas dos 

córregos e rios, com uma minimização dos efeitos erosivos das margens e os processos de 

assoreamento dos leitos (VIOLA, 2008).  
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No entanto, nas regiões mais úmidas, o uso da água de chuva armazenada em 

cisternas e micro reservatórios é um atrativo quanto à obtenção de água de boa qualidade e 

também, para reduzir custos de utilização de água da rede pública. Nas edificações residenciais, 

empresariais, públicas e indústrias, o aproveitamento de águas pluviais vem sendo praticado 

para fins não potáveis, como rega de jardins e áreas verdes, lavagem de pisos, passeios e 

fachadas, ornamentação paisagística, descarga de vasos sanitários, dentre outros. 

Em regiões semiáridas, como o nordeste brasileiro, onde o regime de chuva é 

irregular com total precipitado inferior às necessidades da região, torna-se obrigatório o 

armazenamento de água para suprir, principalmente, as demandas potáveis. Assim, a utilização 

de água de chuva é um recurso popular muito difundido (RIGHETTO, 2009). 

A captação e usos locais de águas pluviais para fins que não necessitem de água 

potável é um complemento avançado para conservação de água, pois capta e usa o recurso no 

mesmo local, não tendo os custos do transporte de longas distâncias, além de usar um recurso 

com um nível de tratamento mais indicado para o seu tipo de consumo.  

Os sistemas para aproveitamento de água de chuva podem ser definidos, segundo 

Righetto (2009), como aqueles que captam a água da superfície, encaminhando-a para algum 

tipo de tratamento quando necessário, reservação e posterior uso. Conforme o nível de 

tratamento aplicado, pode-se admitir seu uso para fins mais nobres, contudo os usos previstos 

devem ser processos produtivos e usos não-potáveis domésticos.  

No Quadro 2 são apresentadas as demandas não potáveis de consumo de água. 

       

 

Quadro 2 – Demandas não potáveis de consumo de água. 

Demanda Interna Faixa Unidade 

Vaso sanitário – volume 6 – 15 L/descarga 

Vaso sanitário – frequencia 4 – 6 Descarga/hab/dia 

Máquina de lavar roupa - volume 100 - 200 L/ciclo 

Máquina de lavar roupa - frequencia 0,2 – 0,3 Carga/hab/dia 

Demanda Externa Faixa Unidade 

Rega de jardim – volume 2 L/dia/m² 

Rega de jardim - frequencia 8 – 12 Lavagem/mês 

Lavagem de carro - volume 80 – 150 L/lavagem/carro 

Lavagem de carro - frequencia 1 - 4 Lavagem/mês 

Fonte: WEIERBACHER, 2008. 
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Em outras partes do mundo, a captação de água de chuva tem se tornado parte do 

manejo integrado dos recursos hídricos, e existem muitas experiências bem-sucedidas, desde 

países com sérias restrições de disponibilidade hídrica e de restrição localizada, como 

Cingapura, países do Oriente Médio, Ilhas do Pacífico, Austrália, Estados Unidos, Japão, 

Tailândia, alguns países africanos, Indonésia, a países como a Alemanha, que mesmo com 

opções convencionais de abastecimento, optam por usar água de chuva (VIOLA, 2008) 

O aproveitamento de água de chuva é uma prática bem antiga. Começou no Oriente 

Médio, data de 850 a.C., se difundiu e ganhou força ao longo dos séculos em vários países como 

Estados Unidos, Japão, China, Alemanha e Austrália. Nesses lugares, novos sistemas vêm 

sendo desenvolvidos, permitindo a captação de água de boa qualidade de maneira simples e 

bastante eficiente em termos de custo-benefício, além de serem oferecidos financiamentos para 

a construção de áreas de captação de água de chuva. Atualmente essas potências utilizam um 

sistema duplo de distribuição de água fria que geram uma economia de água superior a 30%: 

um para fins potáveis e outro para fins não potáveis. Estes últimos destinados principalmente 

às bacias sanitárias (VIOLA, 2008; CAMPO; AZEVEDO, 2013). 

Os Estados Unidos, por exemplo, possuem mais de 200 mil reservatórios para 

aproveitamento de águas pluviais. No Japão, na cidade de Sumida, a água de chuva é uma 

alternativa para garantir uma maior segurança no abastecimento em potenciais situações de 

emergência. Em países como a China, onde a escassez de água já causa sérios problemas para 

boa parte da população, o aproveitamento de águas pluviais é realizado por meio de grandes 

reservatórios (RIGHETTO, 2009). 

Na Alemanha, o uso da água da chuva é estimulado com o propósito de conservar 

as águas subterrâneas, pois este é o recurso mais utilizado para o abastecimento público. O 

sistema, subsidiado pelas prefeituras, consiste na captação da água pelos telhados e sua 

reservação em cisternas de concreto de 6 m³. Esta água é utilizada para descarga nos banheiros, 

lavação de roupas entre outros propósitos e o excesso desta água é infiltrada no solo devido as 

regas dos cafezais. Na cidade de Hamburgo, o Centro de Manutenção da Lufthansa-Technik 

AG, é uma referência internacional na recuperação e manutenção de aeronaves, com 

recondicionamento de turbinas, recuperação de estruturas e manutenção de equipamentos. A 

água da chuva é usada sobretudo em serviços de lavagem de aeronaves e na seção de pinturas. 

Ela substitui até 60% da demanda anteriormente suprida por água encanada (REIS e SILVA, 

2014).  

Em Tóquio, a coleta de água da chuva é bastante intensa, pois os reservatórios de 

abastecimento convencionais ficam distantes da capital japonesa. Um bom exemplo do 
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aproveitamento da água da chuva na cidade é o Estádio Tokyo Dome, que foi construído para 

a Copa do mundo de 2002 e possui um ousado e criativo projeto arquitetônico que prevê a 

captação da água pluvial. Sua cobertura funciona como uma lona gigante, feita de plástico ultra 

resistente que pode ser inflada a qualquer momento para coletar a água da chuva, 

proporcionando uma área de captação de cerca de 16.000 m². A água captada é armazenada em 

uma cisterna no subsolo, onde é tratada e utilizada no sistema de combate a incêndios, 

respondendo por um terço do consumo total de água do estádio (SILVEIRA, 2008).  

A principal fonte de água utilizada no Brasil, provém de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, ignorando outras fontes e possuir um grande potencial hídrico (11% 

da água no mundo), o país não dispõe de programas governamentais que visam promover o 

aproveitamento da água pluvial em edificações, aliado a isso, a abundância de água que o Brasil 

detém e a pequena valoração econômica, incentivam a cultura do desperdício, deste modo, 

apesar da profusão, sua disponibilidade hídrica diminuiu sensivelmente em 66% no período 

compreendido entre os anos de 1980 e 2007, principalmente devido ao aumento populacional 

(LIMA, 2011). 

No entanto, cidades com problemas de disponibilidade hídrica superficial e 

subterrânea e grandes centros urbanos que dispõe de uma preocupação ambiental maior já 

tomam medidas para prevenir situações críticas no futuro, apresentando experiências de sucesso 

em captação e manejo de águas de chuva, como o Programa de Convivência com o Semiárido 

e o Programa Um Milhão de Cisternas Rurais, além de outras áreas não tão famosas como a 

Região dos Lagos no Rio de Janeiro, que já utilizam a captação de águas pluviais a décadas, 

com algumas experiências que são tanto de iniciativas isoladas de moradores e empresários, 

quanto do poder público, como é o caso da Cidade do Samba  (VIOLA, 2008). 

Outros exemplos são o arquipélago de Fernando de Noronha e o sertão Nordestino 

que captam água de chuva, reservando em cisternas para posterior consumo humano, porém 

sem um controle da qualidade da chuva coletada. 

Apesar da retenção de água da chuva ainda não ser uma prática bem difundida em 

grandes centros urbanos, muitas cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba e Porto Alegre, tem adotado legislações específicas sobre a retenção da água de chuva 

em reservatórios para seu aproveitamento e para evitar enchentes. Em geral, as leis permitem 

três destinos para a água coletada: utilizá-la para fins não potáveis, liberá-la no lençol freático 

ou injetá-la nas galerias da rede pública, pelo menos uma hora após o término da chuva.  

Exemplo disso, na cidade de Curitiba, a Lei Municipal 10785/2003, criou o 

Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações – “PURAE." O Programa 
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tem como objetivo instituir medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de 

fontes alternativas para captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização 

dos usuários sobre a importância da conservação da água.  

 

 

2.2.2 Critérios de qualidade da água para aproveitamento pluvial 

 

Quando se deseja aproveitar a água da chuva, para qualquer fim específico, é 

importante saber que sua aceitabilidade depende diretamente de suas qualidades físicas, 

químicas e microbióticas, podendo estas serem afetadas pela qualidade da fonte geradora, da 

forma de tratamento adotada, da confiabilidade no processo de tratamento e da operação dos 

sistemas de distribuição (SILVEIRA, 2008).  

Dessa forma, os componentes presentes na água de chuva variam de acordo com a 

localização geográfica, condições meteorológicas, presença ou não de vegetação, com a 

presença de carga poluidora e de acordo com a superfície para sua coleta.  

Assim, para que a água pluvial possa ser utilizada sem causar prejuízos de quaisquer 

naturezas, o sistema de captação usado no processo deve atender a padrões de qualidade que 

dependerão do tipo de uso a ser dado à água coletada, como apresentada no Quadro 3.  

Um sistema de captação da chuva consiste basicamente na captura, desvio e 

estocagem desta para diferentes propósitos. Assim deve-se atentar para a qualidade da água em 

quatro momentos distintos de um sistema de aproveitamento de água pluviais: na atmosfera, ao 

passar pela superfície de captação, no reservatório de armazenamento e quando a água chega 

ao ponto de consumo, como por exemplo, a descarga na bacia sanitária (WEIERBACHER, 

2008). 

É importante lembrar ainda que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

os critérios de saúde para o reuso potável definem que não deverá existir nenhum coliforme 

fecal em 100ml, nenhuma partícula virótica em 1000ml ou nenhum efeito tóxico para seres 

humanos, entre outros critérios de potabilidade da água (SILVEIRA, 2008) conforme a Portaria 

MS n.º 2914/2011 descritos no Quadros 4 e 5. 
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Quadro 3 – Qualidade da água de acordo com o local de coleta. 

Grau de Qualidade Local coleta da chuva Observações 

A Telhados (locais não 

ocupados por pessoa ou 

animais) 

Lavar banheiros, regar as plantas, a água 

pode se dar para consumo humano (se 

tratada) 

B Telhados (locais 

frequentados por pessoa e 

animais) 

Somente para usos não potáveis (lavar 

banheiros, regar as plantas), após pequeno 

tratamento, não pode ser usada para beber 

C Terraços e terrenos 

impermeabilizados; Áreas de 

estacionamento 

É necessário tratamento mesmo que para 

usos não potáveis 

D Estradas, Vias Férreas 

Elevadas 

Mesmo para os usos não potáveis, 

necessita tratamento 

Fonte: WEIERBACHER, 2008 

 

Quadro 4 - Padrão microbiológico da água para consumo humano. 

Fonte : Portaria MS nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 

NOTAS:  

1- Valor máximo permitido.  

2- Indicador de contaminação fecal.  

3- Indicador de eficiência de tratamento.  

4 -Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede).  

  
Quadro 5 - Padrão organoléptico de potabilidade para consumo humano. 

Tipo de água Parâmetro  VMP1 

Água para consumo 

humano  

Escherichia coli(2)  Ausência em 100 mL  

Água 

tratada  

Na saída do 

tratamento  

Coliformes totais (3)  Ausência em 100 mL  

No sistema de 

distribuição 

(reservatórios e 

rede)  

Escherichia coli  Ausência em 100 mL  

Coliformes totais (4)  

Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas 

que abastecem menos 

de 20.000 

Habitantes 

Apenas uma amostra, 

entre as amostras 

examinadas no mês, 

poderá apresentar 

resultado 

positivo 

Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas 

que abastecem a 

partir de 20.000 

habitantes 

Ausência em 100 mL 

em 95% das amostras 

examinadas no mês. 

Parâmetro  CAS  Unidade  VMP  

Alumínio  7429-90-5  mg/L  0,2  

Amônia (como NH3)  7664-41-7  mg/L  1,5  

Cloreto  16887-00-6  mg/L  250  
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Fonte : Portaria MS nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 

 

NOTAS:  

1- Valor máximo permitido.  

2- Unidade Hazen (mgPt-Co/L).  

3- Intensidade máxima de percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse 

caso por ser uma característica desejável em água tratada.  

4- Unidade de turbidez.  

 

Cuidados devem ser tomados quanto ao material usado na captação, pois outra fonte 

de preocupação para a qualidade da água captada é relativa aos materiais constituintes da 

cobertura, pois sendo a água de chuva ligeiramente ácida e apresentando poucos minerais 

dissolvidos, como tal, ela é relativamente agressiva e pode dissolver metais e outras impurezas 

de materiais da captação e dos tanques de armazenamento.  

 
                                                             

2.2.3 Manejo e aproveitamento de água pluvial 

 

A implementação do uso racional da água consiste em sistematizar as intervenções 

que devem ser realizadas em uma edificação, de tal forma que as ações de redução do consumo 

sejam resultantes de amplo conhecimento do sistema, garantindo sempre a qualidade necessária 

para a realização das atividades consumidoras, com o mínimo de desperdício. A evolução do 

conceito de uso racional para a conservação de água consiste na associação da gestão, não 

somente da demanda, mas também da oferta de água, de forma que os usos menos nobres 

possam ser supridos, sempre que possível, por águas de qualidade inferior.   

Cor Aparente (2)    uH  15  

1,2 diclorobenzeno  95-50-1  mg/L  0,01  

1,4 diclorobenzeno  106-46-7  mg/L  0,03  

Dureza total    mg/L  500  

Etilbenzeno  100-41-4  mg/L  0,2  

Ferro  7439-89-6  mg/L  0,3  

Gosto e odor (3)    Intensidade  6  

Manganês  7439-96-5  mg/L  0,1  

Monoclorobenzeno  108-90-7  mg/L  0,12  

Sódio  7440-23-5  mg/L  200  

Sólidos dissolvidos totais    mg/L  1000  

Sulfato  14808-79-8  mg/L  250  

Sulfeto de hidrogênio  7783-06-4  mg/L  0,1  

Surfactantes (como LAS)    mg/L  0,5  

Tolueno  108-88-3  mg/L  0,17  

Turbidez (4)    uT  5  

Zinco  7440-66-6  mg/L  5  

Xilenos  1330-20-7  mg/L  0,3  



29 

 

Segundo a ANA (2005), a metodologia básica para um projeto de sistemas de 

coleta, tratamento e uso de água pluvial envolve as seguintes etapas (Figura 2): determinação 

da precipitação média local (mm/mês); determinação da área de coleta; determinação do 

coeficiente de escoamento superficial; caracterização da qualidade da água pluvial; projeto de 

reservatório de descarte; projeto de reservatório de armazenamento; identificação dos usos da 

água (demanda e qualidade); estabelecimento do sistema de tratamento necessário; projeto dos 

sistemas complementares (grades, filtros, tubulações, etc.). 

A viabilidade da implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial 

depende de alguns fatores determinantes: precipitação, área de captação e demanda de água. 

Além disso, para projetar tal sistema devem-se levar em conta as condições ambientais locais, 

clima, fatores econômicos, finalidade e usos da água, buscando não uniformizar as soluções 

técnicas. Coletadas todas estas informações, pode-se então dar início ao cálculo de quantidade 

de água a ser coletada. 

 

Figura 2 – Sistema de aproveitamento de água pluvial. 

Fonte: Manual de Conservação e Reuso de Águas em Edificações – ANA; FIESP; SindusCon, 2005 

 

A coleta de água para fins não potáveis não requer grandes cuidados de purificação, 

embora certo grau de filtragem, muitas vezes, seja necessário assim como o descarte das 

primeiras chuvas. Para um tratamento simples, podem-se usar processos de sedimentação 

natural, filtração simples e cloração. Em caso de uso da água de chuva para consumo humano, 

é recomendado utilizar tratamentos mais complexos, como desinfecção por ultravioleta ou 

osmose reversa. Além disso, todo o sistema de aproveitamento da água de chuva deve ser 

clorado e todo ponto de utilização deve ser identificado como sendo de uso não potável, ou seja, 

imprópria para consumo humano.  
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Por sua vez, devem constar no estudo o alcance do projeto, a população que utiliza 

a água de chuva e a determinação da demanda a ser definida pelo projetista do sistema. Na 

concepção incluem-se os estudos das séries históricas e sintéticas das precipitações da região 

onde será feito o projeto de aproveitamento de água de chuva (ABNT, 2007; WEIERBACHER, 

2008). Em casos onde estas informações não estejam disponíveis, utiliza-se nos cálculos 2/3 

das precipitações médias anuais, presentes em mapas (SILVEIRA, 2008). 

O volume dos reservatórios deve ser dimensionado com base em critérios técnicos, 

econômicos e ambientais, levando em conta as boas práticas da engenharia, devem ser limpos 

e desinfetados com solução de hipoclorito de sódio, no mínimo uma vez por ano, de acordo 

com a NBR 15527/2007. Reservatórios de água de distribuição de água potável e de água de 

chuva devem ser separados. 

O volume não aproveitável da água de chuva 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.  A água 

de chuva reservada deve ser protegida contra a incidência direta da luz solar e do calor, bem 

como de animais que possam adentrar o reservatório através da tubulação de extravasão.   

As tubulações e demais componentes devem ser claramente diferenciados das 

tubulações de água potável e o sistema de distribuição de água de chuva deve ser independente 

do sistema de água potável, não permitindo a conexão cruzada de acordo com NBR 5626/1998.   

 

2.2.4 Dimensionamento para reservatório de captação 

 

Para o sistema de captação de água pluvial, o reservatório não pode permanecer 

ocioso por um longo período, como também não pode provocar desperdício da água 

armazenada. O dimensionamento pode variar de acordo com cada região, em função da 

variação dos dados pluviométricos e também dos objetivos finais de implantação do sistema 

(AMORIM; PEREIRA, 2008). 

De acordo com o volume obtido no dimensionamento, o sistema pode ser utilizado 

para atender à demanda local por alguns dias, meses ou até por todo o ano. É importante saber 

que um reservatório para esse sistema não pode permanecer por um longo período ocioso e seu 

dimensionamento pode variar de região para região, em função dos objetivos finais de 

implantação do sistema e principalmente em função da variação dos dados pluviométricos. 

A partir de uma estimativa obtida através da determinação do consumo mensal de 

água pluvial nos aparelhos que passarão a utilizá-la após implantação do sistema nos fornecera 
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a demanda de água pluvial desta edificação. Esta estimativa pode ser obtida basicamente a partir 

das médias de frequência e tempo de uso da água e das vazões em cada um. A multiplicação 

dessas médias pela vazão e pelo número de usuários resulta no valor do consumo de água em 

cada aparelho sanitário. 

Seguindo a normatização brasileira, a NBR 15527/2007 traz, em caráter 

informativo, em seu apêndice o Anexo A – seis métodos de cálculos para dimensionamento de 

reservatórios, entretanto fica a critério do projetista a opção pelo método a ser utilizado desde 

que devidamente justificado. Os métodos apresentados de dimensionamento de volume para 

utilização não potável em edificações simuladas são: Rippl; Simulação de Reservatório ou 

Balanço Hídrico Seriado; Azevedo Neto; Prático Inglês; Prático Alemão e Prático Australiano.  

Destes, os métodos mais eficazes para dimensionamento seriam aqueles que têm 

como dados de entrada a demanda desejada a suprir, que seriam o Rippl, da Simulação e o 

Prático Alemão, os quais serão abordados no estudo proposto. 

O objetivo final destas metodologias é semelhante, porém as variáveis e seus 

critérios de aplicação tornam os resultados apresentados diferenciados. Alguns conceitos 

utilizados proporcionam esta diferença no volume final, que por consequência impactam 

diretamente no custo do sistema e sua viabilidade. 

 

2.2.4.1 Método de Rippl 

 

Método também conhecido como Diagrama de Massas, um método que equaliza a 

flutuação entre o suprimento e a demanda ao longo do tempo, fundamentado no conceito do 

período crítico. Esse método devido sua fácil aplicação é largamente utilizado, pois consiste em 

garantir o abastecimento constante de água tanto no período chuvoso quanto no seco. O método 

determina o volume com base na área de captação e na precipitação registrada, considerando 

que toda a água precipitada não seja totalmente armazenada, correlacionando tal volume ao 

consumo mensal da edificação, que pode ser constante ou variável.  

Conforme Heberson, Marcório e Ribeiro (2009), existem duas maneiras de se 

verificar o volume calculado por este método: graficamente ou analiticamente, para demanda 

constante ou variável do reservatório. Quanto menor o intervalo nos dados pluviométricos, 

maior será a precisão no dimensionamento, sendo a utilização de dados diários suficientes. 

Quando da ausência de dados, utilizam-se valores mensais, também apresentando resultados 

satisfatórios. 
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Segundo Giacchini (2010), por tratar-se de um método fundamentado no conceito 

do período crítico, tem sua aplicação mais adequada para a situação em que a demanda 

acumulada de água (Dm) é aproximadamente igual ou ligeiramente inferior ao suprimento, 

demonstrando assim um período crítico bem definido. Situação esta que se apresenta como a 

que melhor se enquadra na formulação teórica do método. Caso contrário, os valores do volume 

total demandado e do volume total captado são igualados, calculando-se, portanto, um novo 

percentual de suprimento da demanda para o período de estiagem (ROCHA, 2006). 

Entretanto, segundo Giacchini (2010), na situação em que a demanda é muitas 

vezes inferior ao suprimento, podem ocorrer incertezas no dimensionamento do reservatório. 

Neste caso não se caracteriza o período crítico, pois não é possível identificar a passagem do 

estado cheio para vazio do reservatório, uma vez que o suprimento é muitas vezes maior que o 

consumo, portanto não ocorre o esvaziamento do reservatório. 

Por outro lado, o inverso da situação anterior ocorre quando a demanda é muitas 

vezes superior ao suprimento, e da mesma forma, a aplicação do método também pode gerar 

incertezas no dimensionamento do reservatório.  Assim sendo, conforme descrição inicial, tal 

método fundamenta-se no conceito da regularização da vazão e, portanto, a demanda a ser 

atendida será estabelecida em função do volume possível de captação.  

O Método de Rippl pode ser aplicado tanto para a situação de demanda constante, 

quanto para a demanda variável. A aplicação do método na forma analítica para demanda 

constante pode ser apresentado conforme modelo de planilha, Tabela 1 (GIACCHINI, 2010).  
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Tabela 1 – Modelo de planilha para aplicação do método de Rippl. 

 

Fonte: GIACCHINI, 2010 

LEGENDA:   

COLUNA 1 (Mês) - Período de tempo correspondente aos meses do ano, de janeiro a dezembro.  

COLUNA 2 (P) - Precipitação média mensal do local, em milímetros.  

COLUNA 3 (Dm) - Demanda mensal, que foi imposta de acordo com as necessidades, que também pode ser 

denominada de consumo mensal, em metros cúbicos.   

COLUNA 4 (Ac) - Área de captação da água da chuva é a projeção do telhado sobre o terreno, que é suposta 

constante durante o ano, em metros quadrados.  

COLUNA 5 (Vc) - Volume potencial de chuva mensal, em metros cúbicos. Obtido multiplicando-se a coluna 2 

pela coluna 4 e pelo coeficiente de escoamento superficial, Runoff (CR) e dividir por 1000.  

COLUNA 6 (Dm – Vc) - Diferença entre a coluna 3 e a coluna 5, o sinal negativo representa excesso de água e o 

sinal positivo indica que o volume de demanda, nos meses correspondentes, supera o volume de água disponível, 

ou seja, representa déficit.  

COLUNA 7 (Diferença Acumulada dos Valores Positivos) - Diferenças acumuladas da coluna 6, referente apenas 

aos valores positivos. Para preenchimento desta coluna admite-se a hipótese inicial do reservatório estar cheio. Os 

valores negativos não são computados, pois correspondem a meses em que há excesso de água. Começa-se com a 

soma pelos valores positivos, prosseguindo até que a diferença se anule, desprezando-se todos negativos seguintes, 

recomeçando a soma quando aparecer o primeiro valor positivo. 

COLUNA 8 (Situação do Reservatório) – OPCIONAL – o preenchimento desta coluna é utilizando as letras: E 

(água escoando pelo extravasor); D (nível de água baixando); e S (nível de água subindo). 

 

O volume do reservatório é calculado pela diferença entre a demanda ou consumo 

e volume de chuva aproveitável, como indicado nas equações 1, 2 e 3: 

 

S(t) = D(t) - Q(t)                           (1) 
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Q(t)  = CR x precipitação da chuva(t) x área de captação                     (2) 

V = ∑ S(t)  ˃ 0                          (3) 

 

Sendo que ∑ D(t) ˂ ∑ Q(t) 

Onde:  

S(t),  o volume de água no reservatório no tempo t; 

Q(t),  o volume de chuva aproveitável no tempo t;  

D(t), a demanda ou consumo no tempo t;  

V, o volume do reservatório; 

CR, o coeficiente de escoamento superficial, runoff. 

 

 

 

2.2.4.2 Método prático alemão 

 

Trata-se de um método mais conservador, além de empírico. Neste método a 

variação se dá em função da demanda de água pluvial, mas não em função da captação. Onde 

se toma o menor valor do volume do reservatório; 6% do volume anual de consumo (demanda 

anual de água não potável) ou 6% do volume anual de precipitação aproveitável. Conforme as 

equações 4 e 5: 

  

Vadotado= mín (V; D) x 0,06                      (4) 

Vaproveitável       Q(t) = CR x P(m) x Ac                     (5)

  

Sendo: 

V, o volume aproveitável de água de chuva anual; 

D, a demanda anual da água não potável; 

Vadotado, o volume de água do reservatório; 

Vaproveitável, o volume de água da chuva ou  

Qt, o volume de água pluvial anual; 

Pm, a precipitação média anual; 

Ac, a área de captação em projeção no terreno; 
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CR, coeficiente de escoamento superficial, runoff.  

 

 O volume aproveitável não é o correspondente ao volume do reservatório, mas ao volume 

passível de aproveitamento para um determinado volume de reservatório, em função do balanço de 

vazões. 

 

2.2.4.3 Método da simulação  

 

O método da simulação consiste em arbitrar um volume para o reservatório e 

verificar o comportamento da água excedente (overflow) e da água que vai faltar (suprimento 

da concessionária local), ou seja, um balanço hídrico a partir de volumes de reservatórios pré-

determinados onde se supõe conhecer a demanda e o volume do reservatório e se desconsidera 

a evaporação da água (ABNT, 2007).  

A simulação, segundo Giacchini (2010), pode ser feita para apenas um ano, porém 

a análise para um período prolongado fornece maiores chances de se observar o que ocorre em 

casos anormais, como, por exemplo, estiagens prolongadas. No caso de a água pluvial 

armazenada ser a única fonte de água na edificação, o recomendado é observar um período de 

décadas de registro, se possível. O primeiro passo para a aplicação desse método é adotar alguns 

valores possíveis para o volume do reservatório, com base na estimativa do consumo mensal 

de água não potável. Sugere-se a elaboração de uma planilha para o desenvolvimento dos 

cálculos, conforme Tabela 2.  
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Tabela 2 – Modelo de planilha para aplicação do método da simulação. 

 

Fonte: GIACCHINI, 2010 

LEGENDA:   

COLUNA  1 (MÊS) - Período de tempo correspondente aos meses do ano, de janeiro a dezembro.  

COLUNA 2 (P) - Precipitação média mensal, em milímetros.  

COLUNA 3 (Dt) – Consumo mensal de água pluvial na edificação (demanda mensal), em metros cúbicos.   

COLUNA 4 (Ac) - Área de captação da água da chuva, em metros quadrados.  

COLUNA 5 (Qt) - Volume potencial de chuva, em metros cúbicos. Obtido multiplicando-se a coluna 2 pela coluna 

4 e pelo coeficiente de escoamento superficial, runoff. 

COLUNA 6 (V) - Volume fixado para o reservatório, em metros cúbicos. Com base neste valor será possível 

constatar a quantidade de água que extravasada e o déficit. 

COLUNA 7 (St-1) - Volume do reservatório no início da contagem do tempo. 

COLUNA 8 (St) - Volume do reservatório no final do tempo, valores negativos indicam água necessária para 

reposição. Considerações: Coluna5 + Coluna 7 – Coluna3 > Coluna6: usa-se o valor da Coluna7; caso contrário, 

adota-se o resultado do cálculo: Coluna5 + Coluna7 – Coluna3. 

COLUNA 9 (Ov) - Ocorrência de overflow, ou seja, água que está extravasando. Considerações: Se Coluna5 + 

Coluna7 – Coluna3 >Coluna6: usa-se coluna5 + Coluna7 – Coluna3 – Coluna6, caso contrário, adota-se 0 (zero). 

COLUNA 10 (S) - Suprimento de água de outra fonte. Considerações: Se Coluna7 + Coluna5 – Coluna3 < 0, 

adota-se Coluna7 + Coluna5 – Coluna3, caso contrário, adota-se 0 (zero). 

  

Na aplicação desse método, os dados históricos são representativos para condições 

futuras. Para equação da continuidade a um reservatório finito, conforme equação 6: 

S(t) = Q(t) + S(t-1) - D(t) - P(t) - L                       (6) 

 

Sendo que: 0 ≤ S(t) ≤ V 

Onde:  
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S(t),  o volume de água no reservatório no tempo t;  

S(t-1), o volume de água no reservatório no tempo t-1;  

Q(t), o volume de chuva aproveitável no tempo t;  

D(t), a demanda ou consumo no tempo t;  

V, o volume do reservatório; 

CR, coeficiente de escoamento superficial, runoff;  

P(t), a precipitação no tempo t;  

L, outras perdas. 

 

2.2.4.3.1   Falhas e confiabilidade 

 

Segundo Tomaz (2012), existem muitas definições de falhas na literatura, mas a 

mais usada é aquela em que a proporção em unidades de tempo na qual o reservatório fica vazio 

dividido pelo número total de tempo usado na análise, conforme equação 7. No nosso caso a 

unidade de tempo a ser usado é o mês.  

Pe= p/N                           (7) 

Sendo:  

Pe, a probabilidade de falha; 

p, o número de meses em que o reservatório está vazio; 

N, o número total de meses em que estamos avaliando o projeto. 

 

A definição de confiabilidade (Re) é representada pela equação 8:  

 

Re = 1- Pe              (8) 

 

Carvalho; Oliveira; Moruzzi (2007) concluíram, após estudo comparativo entre 

métodos de dimensionamento, que o método da simulação pode ser associado a outros métodos 

de dimensionamento de reservatório. A investigação do comportamento, através da análise da 

simulação, dos volumes obtidos por diferentes métodos, fornece maior embasamento para a 

escolha do tamanho do reservatório.  

 

 

2.2.4.4 Coeficiente de escoamento superficial 
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O volume de chuva que pode ser aproveitado não é o precipitado, devido as perdas 

para o material do telhado (considerando-se também infiltração e evaporação). O coeficiente 

de escoamento superficial também chamado de Coeficiente de Runoff (CR) varia de acordo 

com o material do telhado e estima o rendimento global da chuva. 

A literatura fornece tabelas com valores do coeficiente em função do tipo de solo e 

do uso e ocupação (tipo, densidade, cobertura vegetal, entre outros), que poderão ser utilizados 

quando da falta de medidas locais. No entanto, conforme Tomaz (2012), o valor a ser adotado 

neste caso, como coeficiente é CR=0,8, sendo utilizado para áreas densamente ocupadas, o que 

significa um aproveitamento de 80% do volume de água de chuva de um telhado de uma 

determinada área. 

 

2.2.4.5 Eficiência de captação 

 

A NBR 15527/2007 recomenda que devido aos vazamentos em calhas, condutores 

e a evaporação que possa ocorrer no sistema, se considere uma eficiência de captação (Cc) de 

0,9 (90%).  

Seguindo as recomendações de Valle (apud SILVEIRA, 2008), supondo que se 

perde 10% da chuva na água inicial que não se coleta, e também na evaporação e na água que 

transborda do reservatório quando a chuva é intensa, a quantidade de chuva coletada em litros 

será igual à superfície da cobertura multiplicada pela pluviosidade média e por 0,9, ou seja, 

90% coletada. Lembrando que se entende por ‘superfície’ a área de cobertura quando esta é 

plana ou então a sua projeção em planta, quando inclinada. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicialmente realizou-se um levantamento dos parâmetros locais, tais como área de 

cobertura, índice pluviométrico, perfil de consumo. Para o estudo comparativo entre os métodos 

de dimensionamentos dos reservatórios de sistema de aproveitamento de água de chuva, foi 

proposto a área do telhado da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/NB (Figura 3), uma área 

de captação de 1555,14 m², a fim de simular seu dimensionamento a respeito dos sistemas de 

aproveitamento de água pluvial para a obtenção de um maior conhecimento a respeito do 
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funcionamento e concepção do mesmo e diminuir o uso de água potável oferecido pela 

concessionária. 

Para tanto foram utilizados os métodos propostos pela NBR 15527 (2007) que são: 

os métodos de Rippl, Prático Alemão e de Simulação, em conjunto com os estudos de Plínio 

Tomaz em “Aproveitamento de Água da Chuva”, de 2003. 

  

Figura 3 – Planta baixa da UPA/NB. 

Fonte: UPA/NB, 2016 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são estabelecimentos de saúde de 

complexidade intermediária que de acordo com a PORTARIA GM/MS nº 2.048/2002 são 

definidas como unidades não hospitalares de funcionamento ininterrupto e grande 

movimentadoras da Rede de Atenção as Urgências e Emergências, pois se comunicam com a 

Atenção Básica, visando o acompanhamento da saúde do paciente, e com os Hospitais. 

Segundo a Portaria GM/MS nº 2648/2011, possui 3 (três) portes para 

dimensionamento e atendimento, conforme a Quadro 6 (MENEZES, 2012), que serão definidos 
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com base no tamanho da população da área destinatária da unidade. As UPA’s existentes 

seguem o modelo estipulado pelo Ministério da Saúde e no Distrito Federal são responsáveis 

pelo atendimento de 34% da população (GDF,2016).  

Quadro 6 – Definição dos portes aplicáveis às UPA’s. 

UPA 24 horas Porte I Porte II Porte III 

População da área de 

abrangência 

50.000 a 100.000 

habitantes 

100.001 a 200.000 

habitantes 

200.001 a 300.000 

habitantes 

Área física mínima 700 m² 1000 m² 1300 m² 

Nº de atendimentos médicos em 

24 horas 
Até 150 pacientes Até 300 pacientes Até 450 pacientes 

Nº mínimo de médicos por 

plantão 
2 médicos 4 médicos 6 médicos 

Nº mínimo de leitos de 

observação 
7 leitos 11 leitos 15 leitos 

Fonte: Portaria GM/MS n.º 2648/2011 

 

A Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante, Região Administrativa 

do Distrito Federal está localizada na DF 075 Km 180 Estrada Park Núcleo Bandeirante – 

EPNB, Área Especial Placa das Mercedes – Núcleo Bandeirante (Figura 4), a 4ª (quarta) 

Unidade a ser inaugurada no Distrito Federal, em 28 de setembro de 2012. De acordo com as 

normativas do Ministério da Saúde a unidade tem uma cobertura de 250.000 habitantes, o que 

a torna uma UPA tipo porte III, com uma área aproximada de 1300 m² (Figura 5).  

 

 

 

Figura 4 – Localização da Unidade de Pronto Atendimento da UPA/NB. 
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Fonte: Diretório de Ruas, 2016 

 

Figura 5 – Vista de perfil da UPA/NB. 

Fonte: Google Earth, 2016 

 

A UPA/NB (figura 6) faz parte da Superintendência de Saúde da Região Centro-

Sul e atende as regiões administrativas da Asa Sul, Candangolândia, Estrutural, Guará, Lago 

Sul, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I e II e SIA, totalizando uma população de 

432.344, segundo dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.  

A UPA/NB possui um atendimento médio de 180 pacientes/dia, conforme Tabela 

3 e no último ano apresentou um consumo médio de água potável que pode ser acompanhado 

na Tabela 4, totalizando um gasto anual de R$ 49.797,92. No entanto, a unidade de saúde é de 

porte tipo III o que significa ter capacidade para 450 atendimentos/diários, podendo com isso 

gerar grande impacto financeiro nos gastos públicos, principalmente no consumo de água 

potável. 
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 Figura 6 – Vista frontal da UPA/NB. 

Fonte: Correio Braziliense, 2012 

 
 

Tabela 3 – Atendimento mensal para o ano de 2015. 

Mês 
Atendimentos (pacientes/mês) – 2015 

Clínica Médica Pediatria Total 

Janeiro 1223 611 1834 

Fevereiro 3654 886 4540 

Março 4734 2174 6908 

Abril 4500 2246 6746 

Maio 5254 2170 7424 

Junho 5030 1695 6725 

Julho 4933 1534 6467 

Agosto 5657 1528 7185 

Setembro 6504 1592 8096 

Outubro 2445 927 3372 

Novembro 2438 896 3334 

Dezembro 2691 525 3216 

Total Geral (paciente/ano) 65847 

Fonte: UPA/NB, 2016 
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Tabela 4 – Consumo médio mensal por m³ para ano de 2015. 

Mês Consumo (m³) 2015 Mês Consumo (m³) 2015 

Janeiro 151 Julho 240 

Fevereiro 169 Agosto 238 

Março 172 Setembro 205 

Abril 195 Outubro 191 

Maio 249 Novembro 179 

Junho 211 Dezembro 214 

Fonte: CAESB, 2016. 

 

A unidade atende uma região banhada por um dos principais tributários da Bacia 

do Lagoa Paranoá, o córrego Riacho Fundo (Figura 7), que sofre com o elevado assoreamento 

de suas margens devido a série de interferências que o acomete no caminho para o lago, como 

a ocupação da margem a menos de 30m da água, delimitada como Área de Proteção Permanente 

(APP), o constante depósito de lixo e entulho e despejo de esgotos sanitários. Em alguns pontos, 

fica bastante estreito, mesmo em período chuvoso, pois em toda a sua extensão foram 

construídas diversas áreas urbanas habitacionais, comerciais e industriais, que em alguns casos 

não possuem infraestrutura adequada em termos de saneamento, abastecimento, drenagem 

urbana ou malha viária. 

Isto posto, o curso d’água divide áreas densamente ocupadas, entre elas, as duas 

regiões administrativas que levam seu nome, além do Guará, da Candangolândia e do Núcleo 

Bandeirante. Antes de chegar ao Lago Paranoá, ele ainda se encontra com seus tributários, os 

Córregos Guará, Ipê e Vicente Pires, sendo que este último nasce em área degradada, perto do 

Lixão da Estrutural. 

Das Regiões Administrativas por onde o córrego serpenteia, duas estão inseridas 

quase que em sua totalidade dentro da área da Bacia, sendo a Região Administrativa (RA) VIII, 

Núcleo Bandeirante, com 99,99% e a RA XVII, Riacho Fundo, com 94,77% (GDF, 2012). A 

área pertencente à RA VIII, que segundo censo demográfico de 2010 do IBGE é de 43.765 

habitantes, compõe-se pelo Núcleo Bandeirante propriamente dito, Vila Metropolitana, Setor 

de Clubes e Vila Nova Divinéia, Setor de Indústrias Bernardo Sayão, parte do Setor de Postos 

e Motéis Sul (SPMS) e setor Placa da Mercedes (SPLM). A área rural é formada pela Agrovila 

Vargem Bonita, Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante I e II, Área Isolada Vargem Bonita e Via 

Cauhy. Com densidade demográfica de 453,4 hab/km² (GDF, 2012). 
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Figura 7 – Unidade hidrográfica da micro bacia Riacho Fundo. 

Fonte: Reis, 2013 

 

Com intuito de reduzir o consumo de água potável e assim corroborar com a busca 

de um ambiente sustentável em prédios públicos com acentuada demanda populacional, a 

proposta do estudo de captação de água da chuva para uso em bacias sanitárias (figura 8) 

dispostas pela UPA/NB visou atender as normativas brasileiras para o dimensionamento de 

reservatórios presentes na NBR 15527/2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 – Sanitários com bacia acoplada das salas de espera e de observação. 

Fonte: Meireles, J.P.B, 2016 
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A unidade possui 18 (dezoito) sanitários com bacia acoplada, distribuídos pelas 

salas de espera, observação pediátrica, adulta, repouso e vestiários masculino, feminino, área 

administrativa e a sala dos vigilantes. Para efeito deste estudo utilizou-se a faixa média de 6 

L/descarga e 5 descargas/dia/pessoa, não sendo avaliados outros usos possíveis. 

 

 

3.2 Levantamento dos dados pluviométricos  

 

Os valores de precipitação (P) utilizados foram os valores mensais de precipitação 

média em milímetros obtidos para a cidade de Brasília - DF através de uma série que 

compreende o ano de 2013 a 2015, dados obtidos do site do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). 

 

 

3.2.1 Volume mensal de chuva disponível 

  

Segundo Tomaz (203) foi calculado o volume mensal V (m³) disponível de águas 

de chuva para o prédio da UPA/NB, multiplicando-se a área de captação, a precipitação média 

mensal do ano de 2015 e os coeficientes de escoamento superficial e eficiência de captação, 

mediante a equação 9. 

V (m³) = Ac (m²) x P (mm) x CR x Cc                      (9) 

                    1000 

Onde: 

V, o volume mensal de água pluvial disponível; 

Ac, a área de captação; 

P, a precipitação média mensal do ano em estudo; 

CR, o coeficiente de escoamento superficial, runoff. 

Cc, a eficiência de captação. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação do aproveitamento de água de chuva complementar ao abastecimento da 

concessionária, como prática conservacionista é o foco da proposta desse estudo e a abordagem 

quantitativa teve por finalidade a investigação de determinados métodos de dimensionamento 



46 

 

utilizados na identificação da capacidade dos reservatórios dos sistemas de aproveitamento da 

água da chuva. Assim sendo, foi desenvolvida uma simulação da aplicação dos métodos de 

dimensionamento e a análise comparativa entre tais métodos. 

   

4.1 Levantamento da área de captação 

 

A captação da água de chuva foi estabelecida para toda a área de projeção (A) 

horizontal do prédio (telhado) da Unidade de Pronto Atendimento –UPA/NB, obtida através da 

estimativa da planta baixa. A imagem apresentada na figura 9 representa a área estipulada 

(telhado verde). 

Figura 9 – Vista área da UPA/NB. 

Fonte: Google Earth, 2016 

 

 

4.2 Previsão de consumo de água não potável 

 

Para estimar a demanda de água não potável considerou-se a utilização do sistema 

por 180 pacientes/dia, média de atendimentos para o ano de 2015, além de 50 funcionários/dia 

considerando uma utilização de 30 dias por mês, pois a Unidade funciona ininterruptamente. 

Assim, o consumo médio de água potável foi estimado em 201,6 m³. 

 

4.3 Previsão de consumo dos vasos sanitários com bacia acoplada 
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O Consumo de água gerado pelos dados de pessoas que circulam em média na 

Unidade para o uso do sanitário são apresentados na Tabela 5. 

- Dados: 6 L/descarga x 5 descargas/dia.pessoa = 30 L/dia.pessoa 

 

Tabela 5 – Consumo médio de água por mês no uso do vaso sanitário. 

Consumo Nº de pacientes 
Nº de 

funcionários 

Nº de dias de 

funcionamento 

Consumo total 

(l/mês) 

30 L/dia 180 50 30 207.000 

 

4.4 Volume mensal de chuva disponível 

 

A partir dos dados de precipitação coletados no site do INMET (Tabela 6) 

constatou-se uma distribuição irregular das chuvas para a cidade de Brasília, de forma que para 

o ano de 2015 a predominância de índices pluviométricos médios foi de 91 mm, onde se 

verificou índices maiores que 150 mm nos meses de Março, Abril e Novembro e os meses mais 

secos por sua vez, foram Junho, Julho e Agosto, que pode ser verificado com mais clareza no 

pluviograma médio mensal do período para a localidade (Figura 10). 

 

Tabela 6 – Dados pluviométricos dos anos de 2013 a 2015, em mm. 

Mês 2013 2014 2015 Média (ẋ) 

Janeiro 479 136 67 227,33 

Fevereiro 180 126 122 142,67 

Março 120 353 325 266,00 

Abril 89 166 177 144,00 

Maio 21 2 29 17,33 

Junho 6 8 0 4,67 

Julho 0 7 0 2,33 

Agosto 0 0 0 0,00 

Setembro 85 49 19 51,00 

Outubro 63 126 65 84,67 

Novembro 249 194 178 207,00 

Dezembro 308 307 110 241,67 

Total 1600 1474 1092 1388,67 
Fonte: adaptado de Inmet, 2016 
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Figura 10 – Precipitação média mensal, em mm 

Fonte: adaptado de Inmet, 2016 

 

Quanto ao volume mensal V (m³) disponível de águas de chuva para o prédio da 

UPA/NB obteve-se um volume em m³/mês de 101,81 m³. 

 

4.5 Simulação da Aplicação de Métodos de Dimensionamento 

 

Existem diversos métodos de dimensionamento de reservatório que resultam em 

distintos volumes, para o estudo em questão analisou-se três métodos: de Rippl, cujo princípio 

é a regularização da vazão, implicando em um total atendimento da demanda ao longo do 

período; Prático Alemão, que fornece volumes de reservatório mais conservadores e Simulação, 

que apresenta uma confiança do sistema que equivale ao potencial de economia, não havendo 

regularização da vazão.  

 

 

4.5.1 Método de Rippl 

 

A simulação da aplicação do método de Rippl foi desenvolvida através da relação 

estabelecida entre a média dos três últimos anos (2013 a 2015) para os dados pluviométricos 

locais, a demanda de água não potável para o uso em todas as bacias sanitárias, a área de 
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captação e o coeficiente de escoamento superficial. Os resultados da simulação da aplicação do 

método de Rippl são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Dimensionamento de reservatório de captação de água pluvial pelo método de Rippl. 

Coeficiente de runoff 

(CR) = 0,8      

Meses 
Chuva média 

mensal 

Demanda 

mensal 

Área de 

captação 

Volume de 

chuva 

mensal 

Diferença 

entre o 

valor da 

demanda 

e volume 

da chuva 

Diferença 

acumulada 

da coluna 6 

dos valores 

positivos 

Situação do 

reservatório 

 (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³)  

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 

Janeiro 227,33 207 1555,14 283 -76 0 E 

Fevereiro 142,67 207 1555,14 177 30 30 D 

Março 266 207 1555,14 331 -124 0 E 

Abril 144 207 1555,14 179 28 28 D 

Maio 17,33 207 1555,14 22 185 213 D 

Junho 4,67 207 1555,14 6 201 414 D 

Julho 2,33 207 1555,14 3 204 618 D 

Agosto 0 207 1555,14 0 207 825 D 

Setembro 51 207 1555,14 63 144 969 D 

Outubro 84,67 207 1555,14 105 102 1071 D 

Novembro 207 207 1555,14 258 -51 1020 S 

Dezembro 241,67 207 1555,14 301 -94 926 S 

Total 1388,67 2484  1728 Volume= 1071  
 

Descrição da planilha: 

Coluna 1 = Meses      

Coluna 2 = Intensidade pluviométrica mensal    

Coluna 3 = Demanda mensal de água pluvial da edificação   

Coluna 4 = Área de captação da edificação    
  

Coluna 5 = (Coluna 2) x (Coluna 4) x  (Coeficiente de runoff) / (100)   

Coluna 6 = (Coluna 3) - (Coluna 5)     
  

Coluna 7 = (Coluna 7 mês anterior) + (Coluna 6 mês atual)   

                       Se o valor resultante for menor que zero adotar zero   

Coluna 8 = Se (Coluna 7) for igual a zero, valor resultante "E" (Extravasando)   

                      Se (Coluna 7 mês atual) for maior do que (Coluna 7 mês anterior), valor resultante "D" (Descendo) 

                      Se (Coluna 7 mês atual) for menor do que (Coluna 7 mês anterior), valor resultante "S" (Subindo) 

 

 

Supomos desde o início que o reservatório está cheio, portanto, como verificado 

nos meses de Janeiro, Março, Novembro e Dezembro (coluna 6), as diferenças são negativas e, 

portanto, temos água escoando pelo extravasor. 



50 

 

Quando os valores da coluna 6 estão positivos, significa que o nível de água do 

reservatório está baixando, o que pode ser percebido nos meses de Fevereiro e de Abril a 

Outubro.  

O método de Rippl segundo Tomaz (2012), geralmente superdimensiona o 

reservatório, no entanto, tem sua aplicação mais adequada para a situação em que a demanda 

acumulada de água é aproximadamente igual ou inferior ao suprimento. Caso contrário, os 

valores do volume total demandado e do volume total captado são igualados, calculando-se, 

portanto, um novo percentual de suprimento da demanda para o período de estiagem (ROCHA, 

2006).  

E como demonstrado no estudo proposto, não foi possível suprir toda a demanda 

de água necessária para o uso nas bacias acopladas, pois a diferença entre a demanda e a 

captação total anual de água é de 2484-1728 = 756 m³ e o tamanho do reservatório de 1071 m³ 

de capacidade para regularizar a demanda constante de 207 m³/mês, um valor muito elevado, 

podendo onerar o sistema. 

Neste caso será necessário fazer um ajuste da demanda acumulada em relação ao 

volume captável acumulado, ou seja, a fração excedente da demanda corresponde ao déficit do 

sistema devendo, neste caso, ser atendido por outra fonte de abastecimento disponível. Segundo 

a literatura, se o volume máximo captável é inferior a demanda anual de água, então a área de 

captação deverá ser aumentada ou a demanda de água terá de ser reduzida. Para o caso em 

questão, não há como alterar nenhuma dessas fontes. 

 

4.5.2 Método Prático Alemão 

 

Para a simulação de aplicação do método prático, as demandas anuais de água não 

potável foram obtidas através dos valores de demanda de água pluvial, simplesmente 

multiplicando o valor (tabela 5) por 12 e o valor da precipitação anual tomou por base o ano de 

2015. 

 

1) Valor da demanda anual 

D = 207 m³/mês Danual = D x 12 

Danual = 207 x 12 

Danual = 2484 m³ 
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2) Valor aproveitável anualmente de água da chuva 

Vaproveitável       Q(t) = CR x P(m) x Ac 

Q(t) = 0,8 x 1092 x 155,14 

Q(t) = 1358 m³       V 

 

3) Valor adotado para o reservatório 

Vadotado= mín (V; D) x 0,06 

Vadotado= mín (1358; 2484) x 0,06 

Vadotado= 1358 x 0,06 

Vadotado= 81,48 m³ (81480 l) 

 

Os métodos práticos são considerados por muitos autores como inadequados, 

porque generalizam uma série de grandezas de elevada variabilidade, como a precipitação 

pluviométrica e as demandas de água potável e pluvial (HEBERSON; MARCÓRIO; RIBEIRO, 

2009). Além disso, por ser um método mais conservador e empírico, os valores normalmente 

são mais baixos. No caso do estudo, o valor encontrado é muito menor do que o demandado.  

 

4.5.3 Método da Simulação 

 

Na aplicação do método da Simulação duas hipóteses foram feitas, o reservatório 

estava vazio no início da contagem do tempo “t” e os dados históricos são representativos para 

condições futuras. Além disso, o período usual de tempo usado neste método é um mês.  

Como o método da Simulação é aplicado através de tentativas e erros, onde se supõe 

conhecer a demanda e o volume do reservatório, segundo Tomaz (2003), recomenda-se utilizar 

inicialmente para análise o valor máximo do reservatório, retornado no método de Rippl, ou 

ainda, como em Tomaz (2012), em caso de comparação, recomenda-se utilizar a média dos 

valores encontrados pelos métodos comparados. Assim, para o estudo optou-se por utilizar a 

média entre os valores calculados pelo método de Rippl e pelo método Prático Alemão para o 

tamanho do reservatório (C), conforme Tabela 8. 
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Tabela 8 - Cálculo da média dos valores obtidos para pré-dimensionamento do 

reservatório de captação de água pluvial. 

Métodos de dimensionamento Reservatório necessário C (m³) 

Rippl 1071 

Prático Alemão 81,48 

Média obtida 576,24 

Medida adotada 576 

 

Com base no volume de reservatório considerado, os resultados da aplicação do 

método da Simulação são apresentados na Tabela 9, onde o suprimento gerado de água potável 

fornecida pela concessionária local, foi complementar em 4 (meses) meses e o reservatório 

dispensou um excedente de apenas 94 m³ anuais de água captada da chuva devido ao 

extravasamento. Sendo o volume aproveitável durante o ano de 1989 m³ (total da coluna 3 – 

total da coluna 9). 

 

Tabela 9 – Análise de Método da Simulação do reservatório de captação de água pluvial. 

Coeficiente de runoff (CR) = 0,8 
 

Volume do reservatório (m³) =  576   

Meses 

Chuva 

média 

mensal 

Demanda 

mensal 

Área de 

captação 

Volume 

de 

chuva 

mensal 

Volume do 

reservatório 

fixado 

Volume 

do 

reservatór

io no 

tempo (t-

1) 

Volume 

do 

reservat

ório no 

tempo 

(t) 

Overflow 

Suprime

nto de 

água 

externo 

  (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

Coluna 1 Coluna 

2 

Coluna 3 Coluna 

4 

Coluna 

5 

Coluna 6 Coluna 7 Coluna 

8 

Coluna 9 Coluna 

10 

Janeiro 227,33 207 1554,14 283 576 0 576 0 0 

Fevereir

o 142,67 207 1554,14 177 576 576 546 0 0 

Março 266 207 1554,14 331 576 546 576 94 0 

Abril 144 207 1554,14 179 576 576 548 0 0 

Maio 17,33 207 1554,14 22 576 548 363 0 0 

Junho 4,67 207 1554,14 6 576 363 162 0 0 

Julho 2,33 207 1554,14 3 576 162 -42 0 42 

Agosto 0 207 1554,14 0 576 0 -207 0 207 

Setembr

o 51 207 1554,14 63 576 0 -144 0 144 

Outubro 84,67 207 1554,14 105 576 0 -102 0 102 

Novemb

ro 207 207 1554,14 257 576 0 50 0 0 

Dezembr

o 241,67 207 1554,14 300 576 50 143 0 0 

Total 1388,67 2484   1726       94 495 
 

Descrição da planilha: 
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Coluna 1 = Meses.               

Coluna 2 = Intensidade pluviométrica mensal.           

Coluna 3 = Demanda mensal de água pluvial da edificação.         

Coluna 4 = Área de captação da edificação.           

Coluna 5 = (Coluna 2) x (Coluna 4) x  (Coeficiente de runoff) / (100).       

Coluna 6 = Corresponde ao volume definido para o reservatório.       

Coluna 7 = Se (Coluna 8 mês anterior) for menor que zero, adotar zero.       

                    Se (Coluna 8 mês anterior) for maior ou igual a zero, adotar o valor.       

                    Valor de janeiro igual a zero.           
  

Coluna 8 = Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Colune 3) for maior que (Coluna 6) adotar o valor da (Coluna 6).   

                    Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Colune 3) for igual ou menor que (Coluna 6) adotar (Coluna 5) + 

 (Coluna 7) - (Colune 3). 

                    Valor de janeiro igual o volume do reservatório.         
  

Coluna 9 = Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Coluna 3) for maior que (Coluna 6), adotar (Coluna 5) + (Coluna 7) 

 - (Coluna3) - (Coluna 6) 

                    Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Coluna 3) for igual ou menor que (Coluna 6), adotar zero.     

Coluna 10 = Se (Coluna 7) + (Coluna 5) - (Coluna 3) for menor que zero, adotar -((Coluna 7) + (Coluna 5)  

- (Coluna 3)) 

                       Se (Coluna 7) + (Coluna 5) - (Coluna 3) for igual ou maior que zero, adotar zero.     

 

Ao analisarmos o método da simulação temos como calcular a probabilidade de 

falhas e confiabilidade do sistema. Dessa forma, considerando os estudos de Tomaz (2012), que 

expõe a relação entre o número de meses que o reservatório não atendeu a demanda (p) e o 

número total de meses, no caso, N = 12.  

 

1) Probabilidade de falha 

Pe = p/N 

Pe = 4/12 

Pe = 0,33 (33%) 

 

2) Confiabilidade 

Re = 1 – Pe 

Re = 1 – 0,33 

Re = 0,67 (67%) 

 

Considerando para o sistema uma falha de 33%, sugere-se que há 67% de 

confiabilidade de que o reservatório não ficará seco. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho realizou-se estudo de captação de águas pluviais para uso não 

potável em bacias sanitárias na Unidade de Pronto Atendimento – UPA/NB, com intuito de 

diminuir o desperdício e aumentar a eficiência do uso de água potável, através da captação de 

água pluvial. Visando ações que possam ser replicadas, optou-se por utilizar referida unidade 

como foco do estudo por ser uma unidade de saúde pública encontrada em vários municípios 

do Brasil; por ter uma grande área de telhado para captação de água da chuva; e por sua estrutura 

de steel framing, que permite adaptações para aplicações de projetos de reuso e aproveitamento 

de águas pluviais. 

Ao analisar a aplicação dos métodos de simulação de reservatório, para o 

aproveitamento de água pluvial, apesar da viabilidade em complemento ao abastecimento da 

concessionária, os resultados discrepantes de volume de reservatório não possibilitaram 

determinar qual é o método mais adequado. A dificuldade de execução dos métodos justificou-

se pela ambiguidade e diferenças na denominação das variáveis nas equações e pela carência 

de informação para aplicação das técnicas no texto da NBR 15527/2007. 

A insuficiência dos resultados pode ser atribuída também a análise puramente 

teórica, revelando-se superficial, agregando a necessidade de validação dos métodos e 

resultados através de experimentos de campo. Assim como, a obrigatoriedade de utilização de 

análise histórica dos dados pluviométricos. 

Como a escolha do método mais adequado é de fundamental importância para a 

viabilidade da implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial, uma vez que o 

reservatório é um item essencial do sistema, sugere-se, pelo fato dos métodos utilizarem 

critérios empíricos, estudos futuros para aprimoramento dos métodos e aplicação do sistema. 

Dessa forma, apesar de ser uma ação ecologicamente correta e teoricamente viável, 

eventualmente, critérios relativos à manutenção e aos custos, que a priori não são avaliados na 

fase inicial do projeto, devem ser observados. Portanto, faz-se necessária análise econômica 

para estudos de viabilidade econômica (payback, vida útil), pois os dados sobre o custo do 

sistema, poderiam remeter a viabilidade, confrontando o quanto será economizado e o quanto 

será gasto em recursos financeiros para implantação do sistema. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Faturamento da UPA/NB para o ano de 2015. 

 


