
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA                                                                                                        

CAMPUS DE JI-PARANÁ                                                                                                                           

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

JOSÉ LUCAS CATARINQUE DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

DE ÁGUA DA CHUVA EM UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EM 

PRESIDENTE MÉDICI - RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná   

2021 



2 

 

 

 

JOSÉ LUCAS CATARINQUE DA SILVA 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA DE UM SISTEMA DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA EM UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

MULTIFAMILIAR EM PRESIDENTE MÉDICI - RO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de 

Engenharia Ambiental, Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia Ambiental e 

Sanitária. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Denardin da Rosa 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná 

2021 
  



2 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Gerada automaticamente mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a) 
 

 

S586a da Silva, José Lucas Catarinque. 

Avaliação técnico-financeira de um sistema de captação de água da chuva 
em um edifício residencial multifamiliar em Presidente Médici - RO / José 
Lucas Catarinque da Silva. -- , RO, 2021. 

 
46 f. : il. 

Orientador(a): Prof.ª Dra. Ana Lúcia Denardin da Rosa 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) - 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

1.Precipitação. 2.Sustentabilidade. 3.Dimensionamento. I. Rosa, Ana 
Lúcia Denardin da. II. Título. 

 

CDU 628.11 
 

Bibliotecário(a) Bruno Crespo Soares                                              CRB 4/2061 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus por tudo, por todas bençoes em minha, todas as 

oportunidades e nunca ter me desamparado. 

Agradeço a minha família por nunca deixar de me apoiar, pelo carinho e pela 

motivação, em especial para minha mãe Josiany Alves Catarinque da Silva e minha avó Adeir 

Alves Caterinque, por me darem todo tipo de suporte nos momentos mais difíceis da minha 

graduação desde o início até o fim do curso. 

Agradeço também a todos os meus amigos, Jhonatan Caio Serafim de Almeida, 

Wellington Kruger Brittes Reis, Josiel dos Santos Oliveira, que muitas vezes ficamos noites a 

fio fazendo trabalhos da faculdade. Quero agradecer aos engenheiros Diego Alves e João 

Batista que me ajudaram com dúvidas do meu trabalho, e também ao Ezequiel Kleber que me 

prestou grande auxilio em correções. 

Quero agradecer a minha orientadora Profa. Dra. Ana Lúcia Denardin da Rosa que 

me ajudou imensamente durante o final da minha carreira acadêmica, pela dedicação em me 

orientar e pelos conselhos durante esse período importuno que estamos passando. Posso dizer 

que o aprendizado que ela me passou levarei para toda a vida e vão me servir imensamente na 

profissão. 

Quero agradecer a todos professores da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

do Departamento de Engenharia Ambiental do campus de Ji-paraná, que me ajudaram e me 

passaram um grande conhecimento durante todos esses anos que estivemos juntos. 

E por fim agradecer todos que diretamente ou indiretamente puderam me ajudar e 

contribuir para essa grande conquista na minha vida. Meu muito obrigado! 

  



 

 

RESUMO 

O constante processo de urbanização e a exploração inadequada dos recursos hídricos podem 

levar a uma escassez quali-quantitativa da água. Nesse sentido, o aproveitamento das águas 

pluviais vem a corroborar como uma técnica de desenvolvimento sustentável para reduzir a 

pressão sobre os recursos hídricos e consequentemente mitigar os impactos antrópicos ao 

meio ambiente. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a viabilidade técnica e 

econômica da implantação de um sistema de captação de água da chuva para fins não potáveis 

em um edifício residencial multifamiliar localizado no município de Presidente Médici/RO. 

Através de uma série temporal de chuva de 24 anos (1991 a 2018) excluindo 4 anos da série, 

foram testados diferentes métodos para o dimensionamento do reservatório de água pluvial de 

acordo com a norma brasileira ABNT 15.527/07 (Rippl, Azevedo Neto, Prático Alemão e 

Simulação). Além do mais, a viabilidade econômica do investimento foi calculada através do 

método de payback simples. Os resultados, mostraram uma eficiência do sistema de 67,86% 

para um reservatório com volume ideal de 1m
3 

e área de captação de 130 m². O prazo de 

recuperação do capital investido foi de aproximadamente 15 anos e 7 meses. A viabilidade 

econômica se mostrou positiva, uma vez que o custo de construção do sistema de captação da 

água da chuva equivale a cerca de 1,5% dos custos gerais de construção do edifício 

residencial. Do ponto de vista ambiental o volume de 34,94 m
3
 de água tratada não seria 

utilizado anualmente para fins menos nobres, como lavagem de calçadas e garagem, gerando 

uma economia financeira e ambiental considerável, sobretudo se a utilização de sistemas de 

captação da água da chuva for implementada em escala generalizada.  

 

Palavras-chave: Precipitação, Sustentabilidade, Dimensionamento. 
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ABSTRACT 

The constant process of urbanization and inadequate exploitation of hydric resources can lead 

to a quali-quantitative scarcity of water. In this sense, the use of rainwater can corroborate as 

a sustainable development technique to reduce pressure on liquid resources and consequently 

mitigate anthropic impacts on the environment.In this regard, the present study aimed to 

evaluate the technical and economic feasibility of implementing a rain harvesting system for 

non-potable purposes in a multifamily residential building located in the Presidente 

Médici/RO Town. Through a 24-year rain time series (1991 to 2018) excluding 4 years from 

the sequences, alternative methods for dimensioning the rainwater reservoir were tested in 

accordance with the Brazilian standard ABNT 15.527/07 (Rippl, Azevedo Neto, German 

Practical and Simulation). In addition, the economic viability of the investment was calculated 

using the simple payback method.The results have shown system efficiency of 67,86% for a 

reservoir with an ideal volume of 1m
3
 and a catchment area of 130 m². The period established 

for recovery has been approximately 15 years and 7 months. Economic viability was positive, 

because the cost of constructing a rainwater catchment system is equivalent to about 1.5% of 

the general construction values of a multi-storey residential building.From the point of view 

of the environment, the annual removal of approximately 34.94 m³ of water from liquid 

sources would be avoided, generating a substantial financial and ecological saving, especially 

if the use of rainwater harvesting systems is implemented on a general scale. 

 

Keywords: Precipitation, sustainability, sizing. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um bem de direito de todos é essencial para manutenção de vida na terra, 

em todas perspectivas podemos dizer que sem água não existiria vida Ribeiro e Rolim (2017), 

mas com passar dos anos, com o aumento populacional, evolução das grandes empresas e a 

degradação ambiental desenfreada, tem ocasionado diversos problemas para humanidade. Por 

conta disso, a preservação dos recursos hídricos vem sendo pauta em todo mundo, levantando 

discussões sobre a necessidade de se adotarem mecanismos que busquem a sua preservação. 

Os recursos hídricos são distribuídos de forma desigual em todo planeta Terra, 

segundo Pinto (2017) algumas regiões tem água em abundância, enquanto outras, do mesmo 

país, sofrem com a falta de água. Isso nos leva a diferentes conflitos relacionados ao uso 

correto desse recurso natural limitado. Sendo importante ressaltar o reuso e aproveitamento da 

água. 

O aproveitamento da água da chuva em algumas regiões do Brasil já vem sendo 

empregado há muitos anos, como formas de amenizar a escassez desse bem. Embora o Brasil 

seja um país privilegiado, no que concerne aos recursos hídricos, várias localidades já 

apresentam escassez grave de água (SILVA et al., 2019). Pode-se citar como exemplo a 

região nordeste do Brasil, que busca amenizar essa falta com o Programa Nacional de Apoio à 

Captação de água da Chuva, conhecido como Programa Cisternas que é regulamentada pelo 

Decreto n° 8038 de 2013 (BRASIL, 2013). 

A implementação de tecnologias de aproveitamento de águas pluviais além de servir 

como forma de abastecimento de água para consumo humano e animal, como acontece no 

nordeste do Brasil, caracteriza-se também, como meio de sustentabilidade, considerando que 

sua utilização acarreta na diminuição do uso de água potável em atividades que não 

necessitam da mesma, como rega de jardins, uso em bacias sanitárias, lavagem de áreas de 

circulação entre outros usos. 

 Quando bem dimensionados sistemas de captações de águas pluviais levam 

economias futuras para aglomerados de edificações, sendo de extrema importância o 

desenvolvimento e implantação de tecnologias e soluções alternativas a fim de termos 

edificações sustentáveis (SALOMÃO et al., 2020) 

Segundo Tomaz (2011), os sistemas de captação de águas pluviais são normalmente 

caracterizados pela área de captação, dispositivos de transporte, filtros e reservatório, sendo o 

dimensionamento do reservatório a parte mais complexa e também a que tem maior custo, 

porém com os avanços tecnológicos já é possível encontrar reservatórios verticais com 
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sistemas completos. Também é muito importante saber as características da superfície de 

captação e a qualidade da água da chuva, pois de acordo com essas informações podem ser 

estabelecidas se há necessidade de algum tratamento dessa água captada considerando seu 

uso. 

Assim, objetivo desta pesquisa foi identificar atividades que não necessitam de água 

potável em um prédio, estimar o consumo das mesmas, realizar o dimensionamento do 

volume ideal para este reservatório e após isso calcular a viabilidade econômica da 

implementação deste reservatório. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 A ÁGUA NO MEIO AMBIENTE 

A água pode ser encontrada em diversas formas no meio ambiente, quando líquida 

pode ser doce, salobra ou salgada, no estado sólido, pode ser encontrada em geleiras e 

também no estado de vapor. A água líquida pode estar na superfície em lagos, rios e oceanos 

ou ainda no subterrâneo em forma de aquíferos.  

Estima-se que 97,5% da água no mundo é salgada ou salobra, e portanto, inadequada 

ao consumo e à irrigação. Dos 2,5% restantes, a maior parte encontra-se nas geleiras (69%), 

enquanto que 30% está em aquíferos subterrâneos. Rios e lagos correspondem a apenas 1% dá 

água doce do mundo (ANA, 2018). A Figura 1 ilustra a água em seu ciclo e todas suas 

transformações físicas no meio ambiente. 

 

 

Figura 1 – Ciclo hidrológico. 

Fonte: Tucci (2011) 

 

Conglomerados urbanos exercem grande pressão sobre o recurso hídrico portando é 

de suma importância que o ciclo hidrológico seja preservado para manutenção da vida na terra 

e para o bem das gerações futuras. A falta de água potável no mundo é algo que vem afetando 

a saúde humana e também o desenvolvimento socioeconômico. 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos 

principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades, segundo Oliveira e De Morais 

(2017).  
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1.2 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO MUNDO E USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

Aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por água o que passa uma 

sensação de que haveria água para todas as pessoas no mundo, mas a maioria parte da água da 

superfície terrestre é composta por água salgada. A Tabela 1, apresenta a produção hídrica de 

água doce no mundo. 

 

Tabela 1 – Produção hídrica de água doce no mundo por região. 

Regiões do mundo Vazão média(m³/s) Porcentagem (%) 

Ásia 458.000 31,6 

América do sul 334.000 23,1 

América do norte 260.000 18 

África 145.000 10 

Europa 102.000 7 

Antártida 73.000 5 

Oceania 65.000 4,5 

Austrália e Tasmânia 11.000 0,8 

Total 1.448.000 100,00% 

Fonte: Adaptado de Tomaz (2011). 

 

Em regiões como África Subsaariana e o Oriente Médio possuem 6% da população 

mundial e apenas 1% dos recursos hídricos. O Sudão e o Egito são abastecidos pelo Rio Nilo, 

no qual os egípcios têm direito a uma parcela maior de água, devido ao um acordo assinado 

entre ambos (PINTO, 2017). 

A América do Sul corresponde a 23,1% ficando atrás apenas da Ásia que 

corresponde a maior fração de vazão média aproximadamente 31,6% de toda produção hídrica 

mundial. Na América do Sul, o Brasil apresenta a maior vazão média 177.900 m³/s o que 

corresponde a 53% de toda vazão da América do Sul, enquanto América do sul total tem uma 

vazão média de 334.000 m³/s, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Produção hídrica de água doce na América do Sul. 

América do Sul Vazão média (m³/s) Porcentagem (%) 

Brasil 177.900 53 

Outros Países 156.100 47 

Total   334.000 100 

Fonte: Adaptado de Tomaz (2011). 
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O Brasil possui cerca de 12% da água doce do mundo (ANA, 2019), o que dá ao 

Brasil um status de País "rico" em água, mas o pais sofre com problemas de crises hídricas, 

segundo o Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, publicado pela 

(ANA,2017), de 2013 a 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens. 

Foram quantificados 4824 eventos de seca associados a danos humanos, sendo que o ano de 

2016 foi o mais crítico quanto aos impactos da seca sobre a população. 

O uso racional da água tem sido algo disseminado em meios de comunicação com 

intuito de conscientizar e incentivar as pessoas a preservaram a água e também de ressaltar a 

importância de não se desperdiçar este bem valioso. 

O início do uso racional de água no Brasil através de leis iniciou-se no ano de 1997 

com lançamento do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), 

programa da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que tem por objetivo geral 

promover o uso racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras, em 

benefício da saúde pública, do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando 

a melhor produtividade dos ativos existentes e a postergação de parte dos investimentos para a 

ampliação dos sistemas. 

Alguns órgãos do governo têm instituído políticas de redução de consumo de água, 

no Distrito Federal foi instaurado um decreto n° 15644 de 20 de setembro de 2016 

(BRASILIA, 2016), que institui a política de redução de consumo de água pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal e dá outras 

providências. Nesse documento incluem cuidados como verificação de vazamentos e 

economia com irrigação paisagística, limpeza de ruas, pátios e garagens, ficou estipulada uma 

meta de redução mínima de 10% no consumo de água, aqueles órgãos que atingem este 

resultado recebem o selo digital de uso consciente da água. 

Educação ambiental (EA) em escolas também é uma boa medida a ser tomada para 

que as crianças possam criar desde pequenas o hábito da preservação da água, além disso, a 

EA também tem o papel de difundir o conhecimento, assim as crianças prendem nas escolas e 

o conhecimento adquirido é disseminado em suas casas e nos ambientes que as crianças 

frequentam. 

 

1.3 HISTÓRIOCO DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA 

O aproveitamento da água da chuva é uma técnica empregada para suprir as 

necessidades dos povos e vem sendo aplicada há muito tempo. Conforme Tomaz (2007), o 
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documento mais antigo em relação ao aproveitamento das águas pluviais é a pedra Moabita, 

datada de 830 a.C., achada na antiga região de Moab perto de Israel. Na pedra está gravada a 

determinação do rei Mesa para a cidade  de Qarhoh “para que cada um de vós faça uma 

cisterna para si mesmo, na sua casa”. 

Outros povos ao redor do mundo também faziam a utilização dessa água, e 

construíam reservatórios de armazenamento de águas pluviais, segundo Tomaz (2007), na Ilha 

de Creta, a cerca de 2000 a.C., a água de chuva era aproveitada para descarga em bacias 

sanitárias, haviam na época, construções de grandes proporções até para os dias atuais. Em 

Israel, existem dez reservatórios de água de chuva cavados nas rochas com capacidade total 

de 40 milhões de litros (TOMAZ, 2011). 

Segundo Tomaz (2011), na Península de Iucatã, no México, existem reservatórios 

que datam de antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, e que estão ainda em uso. 

Foi descoberto no ano de 1885 em Monturque, Espanha, doze reservatórios subterrâneos com 

capacidade de 98,93 m³ para armazenamento de água da chuva com fins de abastecimento 

público. 

Os povos antigos já faziam a utilização das águas pluviais com maestria para suprir 

suas necessidades, o que nos mostra que as técnicas podem sim ser empregadas atualmente. 

Além disso, muitas dessas construções existem até hoje, e algumas seguem sendo utilizadas. 

O uso dessas medidas de aproveitamento de água começou perder espaço partir do momento 

em que sistemas de abastecimento começaram a ser empregados pelo mundo (FONSECA; 

NASCENTES; CAIXETA, 2018) 

Atualmente as discussões sobre aproveitamento de água da chuva estão sendo 

retomadas, não somente para suprir as necessidades por água, mas também porque a 

utilização das águas pluviais pode trazer economia, dado que para usos menos nobres a água 

não precisa passar por todo o processo de tratamento que recebe nas estações de tratamento de 

água, como é o caso da utilização da água para rega de jardins e vasos sanitários. Além disso, 

quando se faz o uso da água da chuva pode diminuir as enchentes em áreas urbanas e os picos 

de cheia de rios, visto que essas são reservadas e podem ser utilizadas posteriormente ou 

lançadas na rede coletora de água das chuvas, após a passagem do pico de chuva (ALVES, 

2020) 

Dessa forma, os países desenvolvidos são os que atualmente lideram a utilização de 

tecnologias e incentivos para captação e uso das águas pluviais, principalmente a Alemanha, 

Japão, Estados Unidos e Austrália (MENDES et al., 2018). Na Alemanha o aproveitamento 
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da água de chuva é destinado à irrigação de jardins, descarga de bacias sanitárias, máquinas 

de lavar roupa, uso comercial e industrial (TOMAZ, 2007). 

Segundo Mendes et al. (2018), no Japão o governo incentiva o uso da água da chuva 

não só para o aproveitamento da mesma, também para prevenir as enchentes urbanas e 

restaurar as fontes de água. Nos Estados Unidos o uso da água da chuva tem sido aplicado na 

lavagem de vasos sanitários, veículos, resfriamento evaporativo e irrigação de jardins e hortas. 

A Austrália enfrenta quadros de escassez de recursos hídricos há dezenas de anos, 

neste sentido, de acordo com Mendes et al. (2018) isso fez com que o uso da água da chuva 

tenha aumentado, Heijnen (2012) descreve que no país a água de chuva é aproveitada por 

famílias para conservação dos recursos hídricos e uso doméstico, incluindo, o consumo 

potável. 

No Brasil a utilização da água pluvial acontece há muitos anos, sendo que a região 

do nordeste brasileiro o grande destaque, uma vez que a região é semiárida, com longos 

períodos estiagem, o que faz com que técnicas de captação de água da chuva tenham sido 

aprimoradas durante os anos. No Nordeste as cisternas são utilizadas para poder captar e 

armazenar a água da chuva para o consumo humano e animal. 

A instalação de aproveitamento de água da chuva, mais antiga registrada no Brasil 

está na Ilha de Fernando de Noronha, e foi construída por norte-americanos, conforme 

(VIEIRA, 2008). 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio da 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), desde 2003, financia a 

construção de cisternas de placa de cimento, principalmente no semiárido brasileiro, trata-se 

de uma tecnologia simples e de baixo custo, na qual a água da chuva é captada do telhado por 

calhas e armazenada em um reservatório de 16 mil litros, capaz de garantir água para atender 

uma família de cinco pessoas em um período de estiagem e de oito meses. 

Devido à deficiência de água na região do semiárido brasileira essas alternativas 

públicas e programas governamentais têm sido criados para incentivo da vida na região e a 

preservação da dignidade humana, com mínimo de dignidade para sobrevivência. 

O uso racional da água tem sido algo disseminado em meios de comunicação com 

intuito de  

1.4 LEGISLAÇÃO RELACIONADA 

Devido à grande ameaça da escassez de água no mundo, se vê necessário a adoção de 

leis que possam influenciar no desenvolvimento de atividades voltadas para captação e uso, a 
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legislação brasileira aborda que a água da chuva não se faz boa para o consumo, restringindo 

apenas ao uso em atividades que não requer água potável. 

O Brasil não tem uma lei específica para o uso de água pluvial, fica à critério dos 

estados ou municípios criarem leis, ou decretos que estejam voltados a administração de 

recursos hídricos, especialmente para águas pluviais, alguns estados e municípios brasileiros 

já contam com algumas leis que estão voltadas para esta vertente. 

A lei 9433/97, também conhecida como leis das águas, com objetivo de preservar 

mananciais, e preservar tanto a quantidade quanto a qualidade da água, e suprir a necessidade 

de água, para atual e às futuras gerações em quantidade e qualidade adequados para uso e 

consumo humano (BRASIL, 1997). 

No dia 31 de outubro de 2017, o diário oficial publicou a lei n° 13501/17 (BRASIL, 

2017), que inclui o aproveitamento de águas pluviais como um de seus objetivos, assim dando 

pontapé inicial para que o aproveitamento de águas pluviais seja cada vez mais incentivado. ` 

Múltiplos Estados já adotaram leis de regularização do uso de águas pluviais em 

edificações, sendo obrigatório a implantação de reservatórios de águas pluviais em 

determinadas situações, podemos ver algumas leis: 

Lei nº 14018 de 28 de junho de 2005 (SÃO PAULO, 2005) que é regulamentada 

pelo Decreto nº 47.731/06 da cidade de São Paulo que institui o programa municipal de 

conservação e uso racional da água em edificações e dá outras providências, fica instituído o 

Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água e Reuso em Edificações, cujo 

objetivo é instituir medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes 

alternativas para a captação de água e reuso nas novas edificações, bem como a 

conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água. 

São Paulo também traz a lei nº 12526, de 02 de Janeiro de 2007 (SÃO PAULO, 

2007) que torna obrigatória implementação de sistemas de captação e retenção de águas 

pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços, pavimentos descobertos, em lotes 

edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500 m², com objetivo de 

reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para bacias hidrográficas em áreas 

urbanas com alto coeficiente de impermeabilização o que dificulta a drenagem. 

Decreto nº 293 da cidade de Curitiba-PR regulamenta a lei nº 10785/03 (CURITIBA, 

2006), e dispõe sobre os critérios do uso e conservação racional da água nas edificações e dá 

outras providências. O decreto implementa a obrigatoriedade, em que para licenciamento 

ambiental de edificações no município, é necessário a previsão da implantação de 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-47731-de-28-de-setembro-de-2006
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2003/1078/10785/lei-ordinaria-n-10785-2003-cria-no-municipio-de-curitiba-o-programa-de-conservacao-e-uso-racional-da-agua-nas-edificacoes-purae
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reservatórios de captação de águas pluviais, nas coberturas das edificações, as quais deverão 

ser armazenadas para posterior utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada. 

Lei nº 6345/03 da cidade de Maringá-PR (MARINGA, 2003), institui o programa de 

reaproveitamento de águas de Maringá, com a finalidade de diminuir a demanda de água no 

Município e aumentar a capacidade de atendimento da população, interessados em participar 

do programa poderão se inscrever, os munícipes serão incentivados a instalar reservatórios 

para a contenção de águas servidas na base de chuveiros, banheiras, lavatórios e em outros 

locais julgados convenientes, bem como para o recolhimento de águas das chuvas, e também 

dispositivos para a utilização dessas águas na descarga de vasos sanitários, mictórios e 

lavagem de pisos, terraços e outros procedimentos similares. 

Lei nº 2349, de 18 de junho de 2004 da cidade de Pato Branco-PR (PATO 

BRANCO, 2004), cria o programa de conservação e uso racional da água nas edificações, que 

traz em seus artigos o uso racional da água preservação e conscientização das pessoas sobre o 

uso da água, também sobre fonte alternativas de água como águas pluviais, e a 

obrigatoriedade da construção de reservatórios de água da chuva para edificações residenciais 

com área acima de 200 m², comercial com área acima de 100 m², para edificações industriais, 

públicas e educacionais com qualquer área. 

A NBR 16783/19 que trata uso de fontes alternativas de água não potável em 

edificações (ABNT,2019 b), já a NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) trata de Água da chuva- 

Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. As duas normas 

trazem os requisitos de qualidade que a água deve atender para determinados fins. A NBR 

15527/07 (ABNT, 2007) apresenta os métodos de dimensionamento de reservatórios 

específicos para água da chuva, porém o dimensionamento das tubulações coletoras dessa 

águas, bem como as calhas devem atender normas técnicas presentes na NBR 10844/89 

(ABNT, 1989). 

As atividades que consomem água em uma residência e edificações são bem 

distintas, podemos listar: limpeza pessoal, lavagem de roupas, preparação de refeições e 

bebidas sendo essas atividades necessitam de uso de água potável para que não ocorra 

nenhum risco a saúde humana, assim atendendo as normativas. Existem também atividades 

que não necessitam de água potável como por exemplo, lavagem e rega de jardins, lavagem 

de automóveis, descargas sanitárias, lavagem de calçadas, enchimento de piscinas, assim 

essas podem ser feitas utilizando água pluvial. 
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As instruções e Parâmetros estabelecidos para uso de águas pluvais para fins não 

potaveis mais restritivos estão descritos na NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) e na NBR 

16783/19 (ABNT, 2019 b) conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Parâmetros de qualidade de água de chuva para usos restritivos não potáveis. 

Fonte: NBR 15527/2019 (ABNT, 2019a) e NBR NBR 16783/19 (ABNT, 2019 b) 

Em que: 

a) No caso de serem utilizados composto de cloro para desinfecção; 

b) uT é a unidade de turbidez; 

 

Sendo que segundo a NBR 15527/19 (ABNT,2019 a) a exigência mínima para uso 

de águas pluviais são os parâmetros de Escherichia Coli, Turbidez, pH, assim as exigências são 

bem poucas, ficando a critério também do projetista utilizar de outras normas auxiliares para 

consulta da qualidade da água, como a resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) que 

possui parâmetros já estabelecidos de acordo com a classe de uso da água, logo se aponta 

como uma boa opção para consulta de parâmetros de qualidade. 

Para lavagem de áreas e partes do prédio a água deve atender os valores de 

coliformes, conforme NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a), bem como, se houver um tratamento 

prévio, deve apresentar um Cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L, conforme NBR 

13969/97 (ABNT, 1997) ou seguir as recomendações da NBR 16783/19 (ABNT, 2019 b). 

Para a utilização das águas das chuvas em descargas sanitárias, é preciso atender os 

parâmetros como a turbidez e a coliformes fecais, de acordo com Norma 15527/19 (ABNT, 

2019 a). A água que é captada da chuva também pode ser utilizada para lavagem de carros, 

Parâmetro 

Frequência 

de 

amostragem 

(mínimo) 

Valor 

Escherichia Coli Mensal <200 em 100 mL 

Turbidez Semanal < 5,0 uT 

pH Semestral pH de 6,0 a 9,0 

DBO5,20 Mensal ≤ 20 mg O2 /L 

Cloro residual livre Diária 0,5 a 5 mg/L (máximo recomendado 2mg/L) 

Sólidos dissolvidos totais 

(SDT) 

ou Condutividade elétrica1 

Semanal ≤ 2.000 mg/L 

ou 

≤ 3.200 mg/L 
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mais devido ser um uso com contato direto com a água deve atender também aos parâmetros 

de qualidade da NBR 13969/97 (ABNT, 1997), em relação a sólidos dissolvidos totais 

inferior a 200 mg/L; pH entre 6,0 e 8,0; cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L, além dos 

parâmetros da Norma 15527/19 (ABNT,2019 a ) e da NBR 16783/19 (ABNT, 2019 b). 

Entretanto também é necessário que o projetista considere todas as opões de 

conservação das águas nas edificações, tema tratado na ABNT NBR 16782/19 (ABNT,2019 

c).A NBR 16782/19 cita como etapas fundamentais para que sejam adotadas as práticas de 

conservação de água a caracterização hídrica da edificação, que tem como fundamento a 

compreensão do ciclo da água na edificação a partir do balanço hídrico, e a elaboração da 

matriz de oferta e demandas de água potável e não potável, bases para a realização do estudo 

de viabilidade técnica e econômica que orientará a seleção das tecnologias e práticas 

aplicáveis. 

1.5 SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

Para realizar o uso da água pluvial se faz nescessário realizar a instalação de um 

sistema que segue as seguintes etapas, a captação dá água, dependendo da atividade a 

tratamento e/ou filtragem da água, armazenamento e a distribuição da água da chuva que foi 

captada. 

As normas brasileiras que devem ser seguidas para o dimensionamento e instalação 

dos sistemas de coleta e distruiçãosão: NBR 10844/89 (ABNT, 1989) que trata das 

Instalações Prediais de Águas Pluviais, NBR 5626/98 (ABNT. 1998), que trata da instalação 

Predial de Água Fria e a NBR 15527/19 (ABNT 2019 a), que trata do aproveitamento de água 

da chuva em coberturas urbanas para fins não potáveis. Para Giacchini (2010) só nas 

edificações é a soma das seguintes etapas descritas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Técnicas para o uso de água pluvial nas edificações. 

Coletar a água que precipita no telhado 

Eliminar a água do início da chuva (descarte inicial). 

Unidades de sedimentação, filtragem, tratamento e melhoria da qualidade da água 

Armazenar água da chuva em reservatórios. 

Abastecer os locais de uso. 

Drenar o excesso da água de chuva, em caso de chuvas intensas. 

Completar a falta de água em caso de estiagem prolongada. 

Fonte: Adptado de GIACCHINI (2010, p.35) 
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É importante manter a qualidade da água da chuva realizar limpezas e manutenção 

periódicas no sistema, também é nescessário a identificação de cada tubulação priorizando a 

identificação da água não potável. 

Para realizar a instalação de uma sistema de captação de água pluvial se faz 

nescessário um estudo prévio para análise de construção do empreendimento, pois implica na 

aplicação de recursos financeiros. Assim, analisar a viabilidade técnica e financeira do 

projeto, o dimensionamento adequado do reservatório de armazenamento é vital para garantir 

a viabilidade técnica e econômica de um sistema de aproveitamento de água de chuva 

(REZENDE, 2014). 

1.5.1 ÁREA DE CAPTAÇÃO 

Denomina-se área de captação como o local de onde será captada a água da chuva, 

normalmente são os telhados dos imóveis. O telhado pode estar inclinado ou até mesmo plano 

(TOMAZ, 2011). 

Segundo a norma NBR 10844/89 (ABNT, 1989), a área de contribuição é a soma das 

áreas das superfícies que, interceptando chuva, conduzem as águas para determinado ponto da 

instalação. A norma NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) de aproveitamento de água pluvial 

descreve a área de captação como, área, em metros quadrados, projetada na horizontal da 

superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. 

1.5.2 Calhas 

As calhas são as estruturas responsáveis por recolher a água da chuva e a conduzir 

até o local destinado, conforme a NBR 10844/89 (ABNT, 1989), as calhas 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. 

Para o dimensionamento das calhas, devem ser seguidos os requisitos exigidos pela 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989) que são: o período de retorno escolhido, a vazão de projeto e a 

intensidade pluviométrica. 

O período de retorno é o tempo médio de anos que a precipitação analisada seja 

superada, ou igualada pelo menos uma vez na série histórica analisa. 

Existem diferentes métodos para calcular a vazão de projeto de um sistema, contudo 

de acordo com, neste caso foi utilizado o método racional que é o recomendado pela NBR 

10844/89 (ABNT, 1989) que estabelece a relação entre a chuva e o escoamento. 
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Intensidade pluviométrica é de suma importância para elaboração de projetos 

hidráulicos, e importante conhecer a magnitude das chuvas intensas e a frequência das 

mesmas  para elaborar projetos com perfeição (FIRMINO et al., 2017). 

A declividade mínima é de 0,5% de modo que deva garantir o escoamento das águas 

pluviais até os pontos de drenagem do projeto e evitar o entupimento da calha que causaria 

danos ao sistema de coleta. Para evitar que ocorram problemas de infiltração e 

transbordamento da água, quando as calhas estão entupidas a NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) 

recomenda o uso de extravasor, sempre no ponto de maior declividade da calha condutora. 

1.5.3 Condutores 

Os condutores são de grande importância no sistema de captação de águas pluviais, 

eles fazem o papel de conduzir a água até o reservatório e também devem atender as normas 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989). 

1.5.4 Reservatório 

Para dimensionar todo um sistema de captação de água pluvial é importante saber 

que o reservatório é o componente com maior custo. O volume de água de chuva aproveitável 

depende do coeficiente de escoamento superficial da cobertura, da área de captação, dos 

valores de precipitação, com os valores dos primeiros milímetros de chuva já descontados, e 

da demanda local. A partir do volume de água de chuva aproveitável é que será dimensionado 

o reservatório. 

O dimensionamento de um reservatório é algo muito importante quando se trata de 

armazenar água da chuva, pois ele tem que ser muito bem dimensionado buscando sempre a 

melhor eficiência e também o menor custo, considerando a quantidade necessária para atender 

a demanda da localidade, de acordo com Rezende (2014). Assim, o volume do reservatório 

deve ser dimensionado com base nos critérios técnicos, econômicos e ambientais. 

Segundo Tomaz (2011) os reservatórios podem ser feitos de concreto armado, 

plásticos ou alvenaria de bloco armada. A NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) recomenda que 

para poder realizar o projeto do reservatório sejam considerados: extravasor, dispositivo de 

esgotamento, cobertura, inspeção, ventilação e segurança, ela também recomenda que a 

retirada da água do reservatório seja próxima da superfície para evitar o arraste de matérias 

flutuantes. 

A limpeza e desinfecção devem ser feitas com solução de hipoclorito de sódio, no 

mínimo uma vez por ano, de acordo com a NBR 5626/98 (ABNT, 1998). O volume não 
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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. Já o bombeamento da água fica a 

critério do projetista e das características locais, mas pode ser feito por bombeamento ou 

gravidade. 

É muito importante que a água coletada no reservatório fique protegida da grande 

incidência solar e também do possível contato com animais para poder garantir a qualidade, o 

reservatório pode ser apoiado, elevado, semienterrado ou enterrado, isso vai depender das 

características do local de instalação. 

De acordo com Favretto et al. (2016) a limpeza dos sistemas de captação de água 

pluvial, implantação de filtros é também o descarte dos primeiros mm de água contribuem 

para uma qualidade final maior, é importante saber a finalidade do uso final da água para 

avaliar os parâmetros que devem ser atendidos, Quiza (2017) afirma ser de suma importância 

que a água transferida da calha passe por um filtro para que sejam retiradas as sujeiras mais 

grosseiras. 

Com aumento de tecnologias e dissipação das ideias de aproveitamento de água 

pluvial os filtros têm cada dia melhorado sua qualidade e suas especificações, existem uma 

variedade de filtros, temos de areia que são utilizados a décadas e apresentam uma boa 

degradação e decomposição (MANFRIN et al., 2019). 

No mercado atual de produtos para aproveitamento de água pluvial pode-se encontrar 

com facilidade reservatórios com filtros embutidos no sistema pronto, o que facilita o 

dimensionamento e também diminui a área ocupada pelo mesmo no sistema, também a uma 

infinidade de filtros específicos para águas pluviais, todos seguindo normas da NBR 15527/19 

(ABNT, 2019 a), com o crescente interesse no aproveitamento de água pluvial, diversos 

modelos de filtros têm surgido no mercado (DALPAZ et al., 2019). 

De acordo com Dalpaz et al. (2019) existem filtros que não usam nenhum tipo de 

energia elétrica, autolimpantes, hoje já existem filtros separados de acordo com o uso final da 

água visando melhor qualidade. 

1.5.5 Descarte das primeiras águas 

É importante descartar os primeiros milímetros de água, onde é retirada a matéria 

orgânica ou outros resíduos que se encontram na superfície de captação e são carregados pela 

chuva, segundo Silveira (2018) normalmente são feitos sistemas que extravasam os 2 mm 
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inicias de chuva, segundo Tomaz (2010) recomendam-se os primeiros 1,5 mm de água, já a 

NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) recomenda o descarte dos 2 mm inicias de água. 

Barros e Sanches (2015) optaram por descartar 2 mm da chuva iniciais para 

reservatórios de água pluvial instalados na Universidade Federal do Mato Grosso, atendendo a 

NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a). Brito (2014) em um estudo de avaliação de qualidade da 

água para fins não potáveis para cidade de Ji-Paraná no campus da Universidade Federal 

encontrou um valor de descarte de 2 mm, c assim a confirmando assim o valor recomendado 

pela NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) para locais sem nenhum estudo prévio. 

1.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO SEGUINDO A 

NBR 15527/07 

A NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) não descreve métodos de dimensionamento de 

reservatório, porém traz no item 4.2.2. “O volume do(s) reversatório(s) deve ser 

dimensionado levando em consideração a área de captação, regime pluviométrico e demanda 

não potável a ser atendida. Já no item 4.4.10 da mesma norma está escrito que “o volume dos 

reservatórios deve ser dimensionado com base em critérios técnicos, econômicos e 

ambientais, levando em conta as boas práticas da engenharia”. 

Dessa forma foi utilizada a metodologia descrita na norma antecessora a NBR 

15527/19 (ABNT, 2019 a), ou seja, a NBR 15527/07 (ABNT, 2007) para realizar ao 

dimensionamento do reservatório, assim foram utilizados os métodos, Rippl, Simulação, 

Azevedo e Pratico alemão. Entretanto há que se destacar que fica a critério do projetista 

analisar qual método pode atender melhor às necessidades do local.  

1.6.1 Método Rippl 

O método Rippl também é conhecido como diagramas de massas, neste método 

geralmente são usadas séries históricas mensais ou diárias, devendo a série de dados ser a 

maior possível. Este método foi adaptado para uso da água pluvial, inicialmente era usado 

para regimes de vazão em rios em que a vazão é contínua, enquanto o aproveitamento da água 

da chuva e intermitente. 

Para o dimensionamento por este método, calcula-se o volume no reservatório de 

água pluvial, através das seguintes equações. 

 

S(t) = D(t) – Q(t)                                                                                                                     (1) 

Q(t) = C × P(t) × A                                                                                                            (2) 
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V=∑ D × S(t), somente para valores S(t) > 0                                                                    (3) 

 

Sendo que: ∑ D(t) < ∑ Q(t) 

Onde:  

S(t) = Volume de água pluvial no reservatório no tempo t, em (L); 

Q(t) = Volume de chuva aproveitável no tempo t, em (L);  

D(t) = Demanda ou consumo no tempo t de água pluvial, em (L); 

 V = Volume do reservatório, em (L); 

 C = Coeficiente de escoamento superficial (C = 0,80), segundo NBR 15527/19;  

 P = Precipitação média no tempo t, em (mm)  

A = Área de captação da água de chuva, em (m²) 

1.6.2 Método de simulação 

O método de simulação é um método muito utilizado e uma das suas características 

principais é que ele possibilita determinar a eficiência do sistema, a NBR 15527/07 (ABNT, 

2007), nesse método a evaporação da água não é considerada. 

Para o cálculo de eficiência neste caso, foi identificado todos os dias com falhas, ou 

seja, dias que o reservatório não atendeu a demanda, considerando assim como dias falhos 

totais da série histórica, fazendo a relação entre os dias que não atendeu e o total de dias da 

série histórica. 

A eficiência então é representada, pela proporção de tempo que o reservatório 

consegue atender a demanda, conforme equação 4. 

 

                                                                                                        (4) 

 

Onde: 

E = Eficiência  

Pf = Probabilidade de Falha 

 

Para um determinado mês, aplica-se a equação da continuidade a um reservatório 

finito, para a aplicação desta metodologia é necessária uma série histórica pluviométrica, área 

de captação, demanda diária e o volume do reservatório. 

Para este método, duas hipóteses devem ser feitas, o reservatório está cheio no início 

da contagem do tempo “t” e os dados históricos são representativos para as condições futuras. 
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Os procedimentos para cálculo estão representados pelas equações: 

 

S (t) = Q (t) + S (t - 1) – D                                                                                            (5) 

Q(t) = C×P(t)×A                                                                                                         (6) 

 

Em que: 

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

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

Q(t) = Volume de chuva no tempo t;  

D(t) = Consumo ou demanda no tempo t;  

V = Volume do reservatório fixado;  

C = Coeficiente de escoamento superficial; 

 P =Precipitação diária;  

A = Área de captação. 

1.6.3 Método Azevedo 

O Método Azevedo é um método brasileiro de caráter empírico desenvolvido em 

1991 para abastecer pequenas comunidades com população inferior a 5.000 habitantes 

(RUPP, 2011). A obtenção do volume do reservatório se dá por meio da equação que 

relaciona a precipitação anual com o número de meses com pouca chuva ou seca, este método 

se caracteriza por ser de simples utilização. 

O volume de chuva é obtido pela seguinte equação: 

 

                                                                   (7) 

 

Onde: 

P = Valor numérico da precipitação média anual, expresso em milímetros (mm);  

T = Número de meses de pouca chuva ou seca;  

A = Valor numérico da área de coleta em projeção, expresso em metros quadrados  

V= Volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, expresso em 

litros (L). 

1.6.4 Método Prático Alemão  
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De acordo com a NBR 15527/07 (ABNT, 2007), trata-se de um método empírico 

onde se toma o menor valor do volume do reservatório; 6 % do volume anual de consumo ou 

6 % do volume anual de precipitação aproveitável. 

Para poder dimensionar utilizando esse método segue-se os seguintes passos: 

V adotado = mínimo de (volume anual precipitado aproveitável e volume anual de 

consumo) x 0,06 (6 %). 

 

                                                                         (8) 

 

Onde: 

V = Volume anual de precipitação aproveitável (L). 

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

1.7 AVALIAÇÃO FINANCEIRA  

Para realizar uma avaliação financeira de um investimento é possível utilizar o 

payback, que segundo Hirschfeld (2014) o período de payback é o período decorrido desde o 

tempo inicial da implantação do investimento até o momento em que o fluxo de caixa 

acumulado se torna positivo. 

A maneira mais simples para cálculo do payback é quando não é considerado o custo 

de capital, o valor do dinheiro no tempo, assim basta dividir o montante investido pela receita 

média apurada durante um determinado período de tempo. O payback é sugere o grau de risco 

do projeto, pois quanto menor o payback menor é o prazo para a recuperação do capital 

investido e, consequentemente, mais rápido é o ganho. 

É comum se utilizar métodos de calculo de payback para reservatórios de água 

pluvial com objetivo de avaliar a viabilidade econômica da implantação. Rêgo Junior (2018) 

chegou em um payback simples de 12 anos e 2 meses para reservatórios no estado do Rio de 

Janeiro.  

Já Vieira (2015) para cidade do Paraná encontrou um retorno de investimento de 9 

meses, fazendo a utilização de uma cisterna vertical de 2 m³, não utilizando reservatórios 

escavados que geram maiores gastos. Teixeira et al. (2016) utilizando método da simulação 

descrito na NBR 15527/o7 (ABNT, 2007) para cálculo do volume de reservatório de 

armazenamento de água de chuvas e chegaram em um tempo de payback de 14 anos 

utilizando reservatório semienterrado. 
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No entanto, a regra do payback possui algumas desvantagens, entre as quais, 

estabelecer um período de corte arbitrário, sem nenhuma base objetiva para escolher um 

número específico. De acordo com Tarboda (2018) não há um padrão de tempo determinado 

para que o retorno financeiro de um sistema de aproveitamento de água pluvial seja aceitável.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO E USO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Presidente Médici – RO, em um edifício 

residencial multifamiliar de quatro andares, sendo que o térreo é destinado às garagens onde 

cabem 5 veículos, podemos observar a localização do edifício na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Mapa de localização da estação e do prédio Residencial multifamiliar 

A escolha do residencial aconteceu devido ao prédio ainda encontrar-se na fase de 

finalização da construção e entrega aos proprietários e pelo fato do fácil acesso ao projetista 

desta edificação. 

A água captada da chuva poderá ser utilizada para lavagem da garagem, passeios e 

para regar o jardim, com foco econômico e ambiental, diminuindo o uso de água potável para 

atividades que seu uso não se faz necessário. 

Os valores das áreas medidos no local de estudo foram: 7,5 m² de jardim, 25 m² de 

calçada e 130 m² de garagem, o que totaliza 162,5 m² partindo desses dados e os valores de 

demanda para os usos propostos que foram obtidos por meio dos valores de referência de 

Tomaz (2011), conforme Tabela 5, será dimensionado o reservatório com volume ideal para o 

prédio de residência multifamiliar levando em conta a área de captação que é de 130 m². 
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Tabela 5 – Parâmetros de engenharia, estimativa da demanda residencial de água potável para uso 

externo 

Uso Externo Unidades Valores 

Gramado ou Jardim L/(m².dia
-1

) 2 

Lavagem de Carros Litros/lavagem/carro 150 

Lavagem de Carros: Frequência Lavagem/mês 4 

Mangueira de jardim ½” x20m Litros/dia 50 

Manutenção de piscina L/(m².dia
-1

) 3 

Perdas p/ evaporação de piscinas L/(m².dia
-1

) 5,75 

Limpeza de pátios comuns L/(m².dia
-1

) 2 

Tamanho da casa m² 30 a 450 

Fonte: Tomaz (2011) 

Para limpeza da garagem, das calçadas e para rega do jardim será adotado o valor de 

L/(m².dia
-1

). 

Os dados pluviométricos utilizados no estudo são os registros de séries históricas 

diárias de precipitação obtidos por meio da plataforma HidroWeb da Agência Nacional de 

Águas (ANA). A escolha da série de dados se deu através de dois critérios: a) estação mais 

próxima do município de Presidente Médici e b) estação com mais registros de dados.  

Assim, foi selecionada a estação pluviométrica e obtido os dados diários de 

precipitação, a estação escolhida foi a de Rondominas (barrocas), localizada no município de 

Ouro Preto do Oeste – RO, com 28 anos de dados, as informações estão apresentadas no 

quadro 1 com suas coordenadas e os anos que apresentaram falhas. Os anos que apresentaram 

falhas foram excluídos da série histórica. 

 

Quadro 1 - Períodos de falhas e localização da estação. 

 

2.2 DESCARTE DAS PRIMEIRAS ÁGUAS 

O descarte dos primeiros milímetros de chuva (First-flush) é recomendado para a 

melhoraria da qualidade da água. O acúmulo de poluentes na superfície de coleta acarreta em 

uma maior concentração de impurezas na água escoada e portanto, a norma NBR 15527/19 

(ABNT, 2019 a) recomenda o descarte dos 2 mm iniciais de chuva. 

Latitude Longitude Inicio fim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1061003 13° 28' 47" S 61° 02' 47"  O jan/91 dez/18

`Codigo Nome da estação Nome do municipio
Periodo 2011-20182001-2010

Rondominas (barrocas) Ouro Preto do Oeste

Localização 1991-2000
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Como alternativa, um segundo reservatório foi dimensionado para receber a first-

flush. O volume estimado do reservatório para uma área de coleta de 130 m² é de no mínimo 

260 litros. 

2.3 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES 

Para realizar o dimensionamento dos condutores verticais e horizontais foi utilizada a 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989), para realizar o cálculo da Intensidade Pluviométrica foi 

utilizada a equação geral para IDF, equação 9, que segundo Villela e Mattos (1975) é o 

modelo matemático mais utilizado para expressar a relação IDF da precipitação. 

  
     

      
                                                                                            (9) 

 

Em que: 

I – Intensidade máxima média de precipitação, mm/h; 

t – Duração (min);  

Tr – Período de retorno (ano);  

K, a, b, c – Parâmetros relativos à localidade. 

Os parâmetros da equação 1 relativos à localidade foram utilizados de acordo com 

valores encontrados por Souza (2012), para o município de Ouro Preto do Oeste/RO: 

Para calcular a vazão na calha foi utilizada a equação 2.  

  
   

  
                                                                                                         (10) 

 

Onde: 

Q=vazão do projeto (L/min); 

I=intensidade pluviométrica (mm/h); 

A=área de contribuição (m²). 

 

Os valores de diâmetros serão determinados de acordo com os dados dos Ábacos da 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989). 
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2.4 DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PLUVIAL 

2.4.1 Método Rippl 

Para calcular o volume do reservatório utilizando o método Rippl foi utilizado a série 

histórica de dados diários de chuva, descantando os 2 mm iniciais, de acordo com a NBR 

15527/07 (ABNT, 2007) para se calcular o volume do reservatório em determinado tempo é 

necessário saber a demanda neste tempo e o volume de água da chuva aproveitável neste 

tempo, para calcular este volume de chuva, foram utilizados os valores do coeficiente de 

runoff, adotado seguindo a NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) 0,8 a precipitação da chuva que 

foram os dados diários de acordo com a série histórica determinada e a área de captação que 

foi de 130 m² que é a área da cobertura do  edifício residencial multifamiliar. 

2.4.2 Método Azevedo Neto 

O calculo do volume utilizando método Azevedo Neto seguindo a NBR 15527/07 

(ABNT, 2007) é usada a precipitação média anual da série histórica, para calcular a mesma 

foi feito o cálculo do valor de precipitação anual para todos anos da série histórica retirando 

os 2 mm iniciais da chuva para cada dia da série histórica, então calculando a média anual da 

série histórica e os meses de pouca chuva ou seca foram adotados de acordo com os dados da 

série histórica e o valor da área de captação e de 130 m². 

`2.4.3 Método Prático Alemão 

Para calcular o volume do reservatório utilizando o método prático alemão de acordo 

com a NBR 15527/07 (ABNT, 2007) pode ser pelo volume de água da chuva aproveitável ou 

pelo volume anual de consumo, para calcular o volume de água aproveitável utiliza-se a 

precipitação anual média da série histórica, o coeficiente de runoff  adotado seguindo a NBR 

15527/19 (ABNT, 2019 a) que foi 0,8 e a área de cobertura que e 130 m², já o volume anual 

de consumo é calculado a partir da demanda mensal calculada multiplicando por 12 meses, 

chegando a demanda anual. O volume final do reservatório é 6% do volume de água 

aproveitável ou da demanda anual de água. 

2.4.4 Método da simulação 

O método da simulação que foi dimensionado de acordo com a NBR 15527/07 

(ABNT, 2007), para tanto é necessário saber o volume de chuva em determinado tempo, ou 

seja, a precipitação diária da série histórica ou mensal, neste caso foi utilizada diária, sempre 
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descontando os 2 mm iniciais de chuva em todos os dias da série histórica, da área de 

captação que é de 130 m², e da demanda diária de consumo de água não potável. Com esses 

dados consegue se chegar no volume do reservatório em determinado tempo. 

Para o cálculo de eficiência neste caso, foi identificado todos os dias com falhas, ou 

seja, dias que o reservatório não atendeu a demanda, considerando assim como dias falhos 

totais da série histórica, fazendo a relação entre os dias que não atendeu e o total de dias da 

série histórica se chega na eficiência do reservatório. 

2.5 VIABILIDADE ECONÔMICA DO RESERVATÓRIO CÁLCULO DO TEMPO DE 

RETORNO PAYBACK SIMPLES 

Para calcular os valores dos materiais e mão de obra para implantação do sistema de 

captação de água da chuva, foi utilizada a tabela SINAPI, do mês de março de 2021 sendo 

essa a mais atualizada do Estado de Rondônia. A tabela SINAPI não apresenta valores de 

referência para o reservatório vertical projetado e nem do reservatório de descarte, assim os 

mesmos foram cotados com empresas.  

De acordo com a estrutura tarifária da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia – 

CAERD (PORTO VELHO - 2017), o valor do m³ para água de consumo na categoria 

residencial na faixa de 00-07 o valor e R$ 32,40, este valor foi utilizado devido a faixa de 

consumo estimado, conforme a Tabela 5. 

Assim para calcular o tempo em que o sistema de captação se pagaria, foi utilizado o 

método do payback simples e seguindo a equação 11. 

 

                 
                

                                                   
     (11) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 USO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  

O prédio onde será desenvolvido o estudo e de residência multifamiliar, as atividades 

que foram identificadas são lavagem de garagem, lavagem de calçada e também rega de 

jardim, os valores da demanda utilizada foram de acordo com Tomaz (2011), conforme 

Tabela 5. 

Devido às arbóreas e folhagens que serão plantadas ficou defino, que o jardim será 

regado duas vezes na semana, assim na semana serão utilizados por semana 30 litros de água 

de aproveitamento da chuva para esse fim, quando tomado como referência os valor proposto 

por Tomaz (2011). O pátio e a área da calcada serão lavados três vezes na semana conforme 

Cruz (2016), portanto segundo a Tabela 5 serão utilizados 930 litros de água da chuva, para a 

lavagem dessas áreas. 

Dessa forma, a demanda semanal será de 960 litros de água para realizar a lavagem 

das áreas e a rega do jardim, já a demanda mensal seria cerca de 4200 litros, o que representa 

um consumo diário de 140 litros. 

3.1.1 Características hidrológicas  

 

A Figura 3 apresenta o comportamento das chuvas durante a série histórica de 1991 a 

2018. Os anos de 1994, 1995 e 2014 que tem os maiores índices pluviométricos da série, o 

valor máximo foi 867 mm no mês de novembro no ano de 1994, já os meses de menores 

índices pluviométricos, valores menores que 50 mm, foram nos meses de maio, junho e julho 

em quase todos os anos da série histórica com exceção de 2002, 2009, 2012 e 2013, que 

apresentam valores maiores do que 50 mm. 
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Figura 3 – Dados de precipitação da série histórica. 

Segundo Rondônia (2019), o período chuvoso do estado de Rondônia, se estende de 

outubro a abril do ano subsequente, junho a agosto e o período seco, maio e setembro meses 

de transição, tais informações podem ser confirmadas pela observação da Figura 2. Tal 

afirmação também pode ser confirmada por meio da Tabela 6, que apresenta a precipitação 

média da série histórica em milímetros, para o período estudado. 

Tabela 6 – Média mensal da série histórica em milímetros 

Mês 
Valor 

(mm) 

Janeiro 284 

Fevereiro 233 

Março 233 

Abril 233 

Maio 31 

Junho 26,3 

Julho 26,5 

Agosto 26,5 

Setembro 207 

Outubro 319 

Novembro 283 

Dezembro 313 

 

Desta forma os dados mostram que há possibilidade da implantação de reservatórios 

de água pluvial na região, como pode ser observado nos dados na figura 3 e também da tabela 

6. 
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3.2 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES  

3.2.1 Cálculo da Intensidade Duração e Frequência 

O valor da  IDF foi encontrado de acordo com a equação 12, utilizando os dados da 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989) e os valores obtidos por Souza (2012). 

Souza (2012) encontrou para o municipio de Ouro Preto do Oeste os seguintes 

valores para os Parâmetros relativos de qualidade: 

K= 963,613; 

a = 0,161; 

b = 13,868; 

c = 0,714. 

 

  
               

               
                                                                              (12) 

Foi encontrado uma intensidade 198,65 mm/h, um valor maior do que a norma traz 

para o municipio de Porto Velho - RO, que e de 184 mm/h, é valido lembrar que são valores 

da norma são desatualizados, uma vez que a normativa é do ano de 1989 

Os valores de Tr e t foram adotados seguindo a normativa da NBR 10844/89 (ABNT, 

1989). A duração da chuva a norma estipula 5 minutos, enquanto o tempo de retorno a norma 

apresenta os valores 1, 5 e 25 anos, neste caso em específico foi utilizado um tempo de 

retorno de 25 anos, conforme cita a NBR 10844/89 (ABNT, 1989), coberturas e áreas onde 

empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado, deve-se utilizar Tr=25 anos, 

garantindo assim maior segurança ao projeto. 

3.2.2 Cálculo de vazão na calha 

O resultado que foi obtido para a vazão de projeto foi de 430 L/min posteriormente, 

foi preciso testar a vazão da calha existente, pois no prédio existem calhas dimensionadas. 

Segundo os dados do projeto as calhas têm 20 cm de largura por 17 cm de altura, e 

comportam uma vazão de 2139 L/min e tem uma inclinação de 1,5 % deste modo atendendo a 

NBR 10844/89 (ABNT, 1989). 

A partir do valor da vazão nos condutores e dos comprimentos dos condutores 

verticais e horizontais propostos, conforme Apêndice B, da referida normativa, foi 

dimensionado duas tubulações verticais de 9,2 metros e dois trechos horizontais, um com 11,8 
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metros e outro de 1,71 metros, seguindo a NBR 10844/89 (ABNT, 1989). O valor dos 

diâmetros dos condutores verticais e horizontais ficou com 150mm. 

3.3 DIMENSIONAMENTO DO VOLUME IDEAL DO RESERVATÓRIO 

Para poder determinar o volume ideal do reservatorio para o prédio residencial 

multifamiliar, o mesmo foi dimensionado por quatro métodos (Metodo Rippl, Metodo 

Azevedo Neto e Metodo Pratico Alemão), todos de acordo com a NBR 15527/07 (ABNT, 

2007). 

Por meio do metodo Rippl o volume do reservatório calculado foi de 103,5 m³, valor 

esse exagerado para demanda, é valido ressaltar que este método é adaptado para cálculo de 

regimes de vazão em rios. Além disso, esse método é recomendado para dimensionamento de 

grandes reservatórios, sofrendo críticas, pois sempre resultar em um superdimensionamento 

de armazenamento de água pluvial, como reportado por (TOMAZ,2011). 

Para o cálculo do reservatório pelo método Azevedo Neto a precipitação média 

anual, considerando a série histórica de precipitação, é de 2075,26 mm, o valor numérico do 

número de meses de pouca chuva ou seca, durante o ano, é de 4 meses e a área de coleta em 

projeção é de 130 m², assim, o volume do reservatório obtido foi de 56,65 m³. Esse valor 

também é considerado elevado.  

Desta forma, como para esse estudo, a demanda diária é baixa, 140 litros, isso torna 

inviável a aplicação do método Azevedo Neto, devido ao superdimensionamento. 

Para o cálculo do volume do reservatório pelo método Prático Alemão, a norma 

apresenta duas opções, uma que é por meio da demanda anual de água não potável 50,04 m³ e 

a outra opção é utilizando o volume anual de precipitação aproveitável. Esse volume é 

encontrado pela a multiplicação da precipitação média anual 2075,26 mm pela área de 

captação 130 m² totalizando um volume de 262,30 m³. 

Assim, de posse desses valores é possível calcular o volume do reservatório adotado 

(Vadotado) multiplicando 50,04 m³ e 262,30 m³ pelo coeficiente 0,06, conforme a equação 8. 

Dessa forma teremos um valor de reservatório Vadotado igual 3 m³, quando utilizamos o valor 

da demanda anual de água não potável e Vadotado igual 12,95 m³ quando utilizado o volume 

anual de precipitação aproveitável. 

Segundo Lopes (2015) o volume do reservatório a ser adotado quando utilizado o 

método Prático Alemão será o menor resultado entre 6% do volume anual de consumo ou 6% 

do volume de precipitação, no caso deste estudo o valor do volume do reservatório para 

armazenar águas das chuvas séria 3 m³. 
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Para Fonseca e Menezes (2019) o método Prático Alemão por se tratar de uma 

metodologia empírica não se preocupa com os valores de eficiência do sistema, o que pode 

ser um empecilho para o uso deste, visto que conhecer a eficiência é muito importante, para a 

verificação das falhas do sistema e previsão de abastecimento com outra fonte de água, além 

de poder, prever os valores economizados com o uso do reservatório de águas da chuva. A 

Tabela 7 traz um resumo dos volumes dos reservatórios calculados com base NBR 15527/07 

(ABNT, 2007). 

 

Tabela 7 – Volume dos reservatórios em m³ utilizando normas da NBR 15527/07. 

Método de dimensionamento Volume reservatório m³ 

Método Rippl 103,5 

Método Azevedo Neto 56,65 

Método Prático Alemão (V;D) 12,95; 3 

 

Com os dados da série histórica e a área de captação, foi aplicado o método da 

simulação, em que para diferentes tamanhos de reservatórios foram calculadas as respectivas 

eficiências. Assim, conforme pode ser observado na Figura 4, o método da simulação foi o 

que melhor se adaptou as características do local e também a demanda. 

 

Figura 4 – Eficiência do reservatório com área definida de 130 m². 

 

Para a área de captação de 130 m², que representa a área do telhado do 

empreendimento, foram simulados seis diferentes volumes de reservatórios e tiveram suas 

eficiências calculadas. O volume de 1 m³ alcançou 67,86%, o volume de 2 m³ chegaram a 

73,35% e os valores de 5 m³ e 10 m³ apresentaram eficiência de 80.47% e 89,90% 
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respectivamente. Apesar de elevada eficiência os reservatórios de 5 m³ e 10 m³ os necessitam 

de espaço para implantação do sistema, assim caso fossem implantados deveriam ser do tipo 

escavado, porém não é objetivo do trabalho propor esse tipo de reservatórios, uma vez que 

gerariam custos de escavação, além de custos para a compra de máquina hidráulica de 

recalque e custos mensais com eletricidade para bombeamento da água.  

Na Tabela 8 pode-se observar para o caso estudado, diferentes volume de 

reservatórios, sua eficiências e a economia de água gerada em 1 ano, caso os mesmos fossem 

implantados. 

Tabela 8 – Volume dos reservatórios em m³ e sua economia ao longo da série histórica. 

 

 

Conforme Cunha (2017) é muito importante considerar a relação volume x eficiência 

do atendimento da demanda, pois para aumentar um pouco de eficiência é necessário um 

acréscimo significativo de volume, esses aumentos no volume acabam encarecendo o valor 

final da obra, a eficiência de um sistema muitas vezes é a chave determinante para escolha, 

(FAVRETTO et al. ,2016). 

Segundo Favretto et al. (2016) nem sempre a adoção de grandes reservatórios será 

melhor opção devido à falta de espaço e também devido à área de captação, o que acontece 

neste trabalho, a falta de espaço para ampliação do tamanho do reservatório e a área de 

captação ser limitada a 130 m². 

Caso o regime de chuva se mantenha o mesmo na região a implantação do sistema 

pode gerar uma economia de 15,14 à 46,29 m³ de água potável em um ano, se utilizado o 

reservatório de 100 e 10.000 L respectivamente. Isso representa não somente uma economia 

financeira, mas um ganho ao meio ambiente, pois deixaria de realizar o tratamento nesse 

montante de água, bem como esse volume não seria lançado ao meio ambiente durante os 

picos de chuvas. 

Reservatório 

(L) 

Eficiência 

(%) 

 Nº dias que a 

demanda não 

foi atendida  

(em 24 anos) 

Nº meses que deve 

ter abastecimento 

com água tratada 

pela CAERD 

(em 1 ano)  

Economia água 

(em 24 anos) 

(m³)  

Economia 

água  

(em 1 ano) 

(m³)   

100 29,41 6446 8,47 363,44 15,14 

500 58,03 3832 5,04 717,12 29,88 

1000 67,86 2935 3,86 838,60 34,94 

2000 73,35 2433 3,20 906,44 37,77 

5000 80,47 1783 2,34 994,43 41,43 

10000 89,90 922 1,21 1110,97 46,29 
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3.4 CÁLCULO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO 

Para orçar os valores de insumos e mão de obra que serão utilizados para instalações 

do sistema de captação e armazenamento de água das chuvas, foi utilizado como referência o 

Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI) da Caixa Econômica 

Federal, em que os custos podem ser observados na Tabela 9.. 

 

Tabela 9 – Valor da composição de instalação das tubulações com referência SINAPI março de 

2021. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
UND QUANT 

VALOR 

UNT (R$) 

TOTAL 

(R$) 

1952 
CURVA PVC LEVE, 90 

GRAUS, DN 150 MM UN 3 66,92 200,76 

9840 
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 

MM,  M 32,37 59,39 1.922,45 

9840 
SOLUCAO LIMPADORA 

PARA PVC UN 1 54,91 54,91 

38383 
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, 

GRAO 100 UN 3 1,98 1,98 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR  
H 16 15,84 253,44 

88267 ENCANADOR  
H 16 20,43 326,88 

122 
ADESIVO PLASTICO PARA 

PVC, FRASCO COM 850 GR UN 1 

63,23 

63,23 

20180 
TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 

MM, PARA ESGOTO OU 

ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1 68,87 68,87 

VALOR R$                                                                                                                                                                                                                                          2892,52 

 

Para poder captar a água que vem da calha e levar até o reservatório de água pluvial 

foram necessários 32,37 metros de tubulação, conforme Apêndice A e B. 

Devido a SINAPI não ter nenhum valor de referência para reservatórios verticais os 

valores dos reservatórios foram pesquisados via cotação, através de ligações telefônicas a 

diferentes empresas. A empresa que melhor atendeu as especificações e que teve valores mais 

atrativos com entrega na Região Norte, foi a empresa EcoSoli.  

Devido o reservatório orçado não ter opção de descarte dos 2 mm iniciais de chuva 

foi optado pela compra de um segundo reservatório de 260 litros, recomendado pela NBR 

15527/19 (ABNT, 2019 a). O valor do reservatório de descarte foi cotado e ficou avaliado em 

R$ 280. 

https://www.orcafascio.com/orc/orcamentos/607c8c7b63051f1c52299bb9/composicoes/607c8ab463051f1c58299aff
https://www.orcafascio.com/orc/orcamentos/607c8c7b63051f1c52299bb9/composicoes/607c8b0b63051f1c58299b0a
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Na Tabela 10, encontram-se os valores dos reservatórios orçados já com o sistema de 

filtragem. 

 

Tabela 10 – Custos dos reservatórios já com os valores do sistema de filtragem - Cotação março de 

2021. 

 

Observando a Tabela 10 é possível verificar que o reservatório de 1000L é o mais 

adequado, uma vez que se utilizado o reservatório de 500L será necessário, o abastecimento 

da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia por 5,04 meses do ano. Além disso, 

considerando o volume de 2000L há um aumento na eficiência de apenas 5,49 %, quando 

comparado ao reservatório de 1000L, ou seja, passa de uma eficiência de 67,86% para 

73,35%, e para tanto seria necessário dobrar o valor do volume do reservatório, bem como 

dobraria o custo do mesmo, esse impacto no abastecimento de água tratada seria uma 

diminuição de apenas 0,66 meses.  

Os reservatórios maiores que 2000L não foram cogitados de serem utilizados devido 

ao fato da limitação do espaço disponível para implementação do sistema no residencial 

escolhido e pela relação volume x eficiência, destacada por Cunha (2017). 

Assim, partir das informações levantadas com o método da Simulação e os valores 

dos custos do reservatório, foi possível chegar em um reservatório de 1 m³ para o edifício de 

residencial multifamiliar, com uma eficiência de cerca de 67,86%. 

 Neste caso específico, optou-se sugerir a compra um reservatório vertical e que já 

vem com filtro incluso, dado que não é necessário realizar nenhum tipo de escavação, tão 

pouco a utilização de bomba, essa opção se deu devido à viabilidade econômica e também 

características do local, uma vez que a área já está construída.  

 

Reservatório 

(L) 

Eficiência 

(%) 

Custo do 

reservatório 

(R$) 

Nº meses que deve ter 

abastecimento com água 

tratada pela CAERD 

(Em 1 ano) 

Economia água 

(em 1 ano) 

 (M³)  

100 29,41 680 8,47 15,14 

500 58,03 1899,99 5,04 29,88 

1000 67,86 2874,88 3,86 34,94 

2000 73,35 5749,76 3,20 37,77 

5000 80,47 6299 2,34 41,43 

10000 89,90 14000 1,21 46,29 
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O reservatório de armazenamento de água da chuva com capacidade para 1 m³ pesa 

46 kg, tem 1,6 metro de comprimento, 1,5 de altura e largura de 0,65 metros, vem com filtro 

embutido atendendo as normas da NBR 15527/19 (ABNT, 2019 a) podemos ver na Figura 5. 

Já o sistema completo de distribuição podemos ver no apêndice C. 

Figura 5 – Reservatório vertical e suas medidas em centímetros. 

 

Fonte: EcoSoli 

 

Este reservatório tem 10 anos de garantia da fabricante com troca total se ele 

apresentar falhas, hoje no mercado é possível encontrar reservatórios de até 5 m³ verticais que 

ocupam menos espaço e apresentam a mesma eficiência que reservatórios enterrados e 

diminuindo muito o valor final da obra. Já o reservatório de descarte com capacidade para 260 

litros, foram propostas duas bombonas uma de 240 litros e uma de 20 litros. 

Assim o valor total para a implantação do sistema da obra ficaria por volta de R$ 

6047, não estando inclusos manutenções futuras. Em período que as águas das chuvas não 

suprirem as demandas, existe torneira externa abastecida com água potável, que poderá ser 

utilizada para a lavagem da garagem, passeios e para regar o jardim. 

3.4.1 Tempo de Retorno do Investimento 

A viabilidade econômica do investimento foi calculada através do payback simples. 

A seleção desse indicador, baseou-se na simplicidade do cálculo e na facilidade de 

compreensão dos resultados obtidos (LIMA, 2013). Dessa forma, o cálculo do tempo de 

retorno levou em consideração a demanda de água do edifício, o valor cobrado pela CAERD e 

o orçamento dos materiais utilizados para a concepção do sistema. 
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Os resultados mostram que o tempo de retorno do sistema de captação da água da 

chuva proposto para o caso de estudo é de 186,63 meses, ou seja, aproximadamente 15 anos e 

7 meses. Dessa forma, a viabilidade econômica do investimento mostrou-se positiva, uma vez 

que a vida útil de um edifício ultrapassa os 50 anos. E portanto, a recuperação do capital 

investido ocorre antes do fim do ciclo de vida do edifício.  

Como esperado, quanto menor o tempo de retorno de um projeto, melhor será a sua 

viabilidade (ZORZENONI, 2014). Nesse sentido, os resultados demonstram que, embora o 

tempo de retorno seja superior a 15 anos, os custos com a instalação do sistema de captação 

da água da chuva correspondem a cerca de 1,5% do custo total da obra, orçada em R$ 400,00 

mil reais. 

Além do mais, a viabilidade econômica de um sistema de captação da água da chuva 

é influenciada, sobretudo, pelos custos de instalação do reservatório (Moura, Silva e Barros, 

2018). Ao se optar por reservatórios pré-fabricados, devidamente dimensionados para atender 

a demanda de água, a eficiência técnica e econômica do sistema pode ser melhorada.  

Os resultados mostram que o sistema dimensionado pode atender a 67,86% da 

demanda de água do edifício. Do ponto de vista privado, a economia anual ultrapassa 34 m³. 

Por outro lado, a viabilidade ambiental será tanto maior quanto for adesão da população a 

esses sistemas, de modo a diminuir a demanda de água potável da rede de abastecimento e 

consequentemente a pressão sobre os recursos hídricos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de identificar as atividades que não necessitam de água potável no 

prédio, foi possível observar algumas atividades como lavagem de passeios, pátios e também 

rega de plantas do prédio, o consumo mensal de água dessas atividades ficou em 4,2 m³ 

mensais dando uma demanda anual de 50,4 m³ de água, dos métodos dimensionados 

utilizando a NBR 15527/07 (ABNT, 2007) o que melhor se adaptou as características do local 

foi o método da simulação chegando em um reservatório de 1 m³ e uma eficiência de  67,86%. 

Os custos de implantação do sistema completo se mostram atrativos, utilizando o 

método do payback simples foi possível chegar em um tempo de retorno do investimento de 

15 anos e 7 meses,  foi possível observar uma excelente viabilidade técnica na implantação, 

do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental o sistema se mostra muito eficiente, 

pois há o armazenamento da água da chuva durante picos de chuva o aproveitamento da 

mesma, além de gerar economia de água potável de 34,94 m³ para reservatório de volume 

ideal de 1 m³. 

Para trabalhos futuros recomenda-se que tentem trabalhar com dados que apresentem 

menores falhas diárias, procurar locais que apresentem áreas de contribuições maiores para 

que possam variar a área do sistema assim procurando uma melhor eficiência de acordo com a 

área disponível.   
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APÊNDICE A – Corte prédio residencial. 
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APÊNDICE B – Planta baixa do sistema de distribuição. 
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APÊNDICE C – Descriminação do Sistema de Armazenamento e Descarte. 

 
 


